DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, dnia 26 marca 2004 r.

Nr 2

TREŚĆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
286-z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Biuro Turystyczno - Usługowe
JUWENTUR Sp. z o.o. w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
287-z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Kredyt Bank S.A. w W. za
naruszające zbiorowe interesy konsumentów
288-z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez TV Promotion Group Sp. z o.o. w P.
za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
289-z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez EL GRECO Sp. z o.o. w W. za
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
290-z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez GRUPĘ
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291-z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę Tadeusza P.-Żegluga
Śródlądowa w S. i Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra
Patkowskiego w S. za ograniczającą konkurencję
292-z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w K. za ograniczającą konkurencję
293-z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez 13 dystrybutorów samochodów
osobowych za ograniczające konkurencję
294-wykaz decyzji wydanych w miesiącach: listopad, grudzień 2003 r., styczeń 2004 r.
ORZECZENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE – SĄDU OCHRONY KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW
295-z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie z odwołania Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
296-z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie z odwołania Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. w G.
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
297-z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
298-wykaz wyroków wydanych w miesiącach: listopad, grudzień 2003 r., styczeń 2004 r.
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Decyzja
z dnia 7 listopada 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Biuro Turystyczno - Usługowe JUWENTUR Sp. z o.o. w W. za
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RWR-35/2003)
Na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” oraz stosownie do art. 28 ust.
6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia
właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18 poz.
172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Biuru Turystyczno-Usługowemu JUWENTUR Sp. z o.o. w W. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uznaje się za praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej, działanie ww.
Biura polegające na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji
poprzez:
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1. niewyodrębnienie w umowie-zgłoszeniu do oddzielnego podpisania oświadczenia dotyczącego zgody
konsumenta na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów promocyjno-marketingowych,
2. brak w pkt 3 „Warunków Uczestnictwa” pełnej informacji o prawach jakie przysługują konsumentowi w
przypadku zmiany przez JUWENTUR Sp. z o.o., z przyczyn od niego niezależnych, istotnych warunków
umowy oraz o sposobie powiadomienia konsumenta o tych zmianach,
3. zastrzeżenie w pkt 5 „Warunków Uczestnictwa”, prawa do odwołania imprezy w przypadku, gdy liczba
uczestników nie osiągnie zakładanego przez JUWENTUR Sp. z o.o. minimum, chociaż w umowie ta
minimalna liczba nie jest określona,
4. brak w „Warunkach Uczestnictwa” zapisów, dotyczących sposobu zgłaszania reklamacji
i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu, przeprowadził
postępowanie wyjaśniające, wszczęte z urzędu, w sprawie zweryfikowania wzorców umów (ogólnych
warunków umów, regulaminów), stosowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne na
terenie miasta Wałbrzycha w zakresie występowania w nich niedozwolonych postanowień umownych (art. 3843851-3 Kc), jak również skontrolowania sposobu prezentacji ofert tych firm pod kątem ich zgodności z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 578), a
także ustawy antymonopolowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926).
Z analizy zebranego w ww. postępowaniu materiału dowodowego wynikało, iż w stosowanym przez
Biuro Turystyczno-Usługowe JUWENTUR Sp. z o.o. w W., zwane dalej „JUWENTUR”, wzorcu umowyzgłoszeniu nie zostało wyodrębnione do oddzielnego podpisania oświadczenie dotyczące zgody konsumenta na
przetwarzanie jego danych osobowych dla celów promocyjno-marketingowych. Natomiast w „Warunkach
Uczestnictwa”, stanowiących integralną część ww. umowy:
- nie jest podawana minimalna liczba uczestników, chociaż uzależnia się od niej dojście imprezy turystycznej
do skutku,
- brak jest pełnej informacji o prawach, jakie przysługują konsumentowi w przypadku zmiany przez
JUWENTUR, z przyczyn od niego niezależnych, istotnych warunków umowy oraz o sposobie
powiadomienia konsumenta o tych zmianach,
- brak jest zapisów dotyczących sposobu zgłaszania reklamacji.
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes Urzędu zważył, co następuje.
Ustawa antymonopolowa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w
interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów (art. 1 ust. 1). Rozpatrywana sprawa
dotyczy interesu publicznego, albowiem wiąże się z ochroną interesu wszystkich konsumentów, którzy na mocy
zawartych umów biorą udział w organizowanych przez JUWENTUR imprezach turystycznych. Jest to grupa
nieograniczona, o zmiennej liczbie uczestników, do której mogą przystępować nowe osoby korzystające z usług
tego przedsiębiorcy.
Przesłankami zastosowania w niniejszej sprawie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej jest:
1. bezprawność działań przedsiębiorcy polegająca na naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
2. godzeniu tych działań w interes konsumenta,
3. naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów.
W przedmiotowej sprawie analizie poddano stosowane przez JUWENTUR Sp. z o.o. w obrocie z
konsumentami wzorce umowne. Z chwilą ich podpisania, pomiędzy tym przedsiębiorcą i jego kontrahentami
dochodzi do nawiązania stosunku zobowiązaniowego, z istoty którego wynika, iż na każdej ze stron umowy
ciążą określone prawa i obowiązki. W przypadku ww. umowy JUWENTUR zobowiązany jest do świadczenia
określonego rodzaju usług turystycznych w zamian za określoną opłatę, uiszczaną przez uczestników tych
imprez za wykonane przez niego świadczenia.
Ad. 1. Prezes Urzędu zakwestionował sposób zamieszczania w umowie-zgłoszeniu oświadczenia, dotyczącego
zgody konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów promocyjno-marketingowych
JUWENTURU. Niewyodrębnienie tego oświadczenia do oddzielnego podpisania przez konsumenta jest
niezgodne z art. 7 pkt 5 powołanej wyżej ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż zgoda osoby, której dane
dotyczą, nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Podkreślić przy tym
należy, iż w przypadku tego typu umów JUWENTUR winien uzyskać także zgodę konsumenta na przetwarzanie
danych (art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie danych) niezbędnych dla realizacji określonej imprezy
turystycznej. Ponadto na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek poinformowania konsumenta o prawie wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania (art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), a także o możliwości kontroli swoich
danych w zakresie żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (art. 32
ust. 1 pkt 6 tej ustawy). Takich zapisów brak jest w analizowanej umowie, co stanowi naruszenie ww. przepisów
ustawy o ochronie danych.
Dalsze zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą kwestii naruszenia przez JUWENTUR ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług
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turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o
świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 1). Rozdział 3 tej ustawy
„Ochrona klienta” reguluje kwestie, dotyczące umów zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych. Szczegółowe zasady sporządzania umów o świadczenie usług turystycznych, polegających na
organizowaniu imprez turystycznych, zawarte są w art. 14 ww. ustawy. Zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 5
organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych,
zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. Z kolei klient
powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje
od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary
umownej.
Niewątpliwie program imprezy, rodzaj i ilość świadczeń oraz miejsce zakwaterowania (oprócz ceny)
mają istotne znaczenie dla konsumenta, niejednokrotnie będąc decydującym czynnikiem przy wyborze danego
biura turystycznego. Tym samym należy uznać je za istotną część umowy, zawieranej pomiędzy
JUWENTUREM a konsumentem. Dlatego też wszelkie zmiany dokonywane przez JUWENTUR, z przyczyn od
siebie niezależnych, powinny być konsumentowi podawane do wiadomości wraz z pełną informacją o
przysługujących mu prawach, wynikających z art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych, a w szczególności
o prawie do odstąpienia od tej umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej (art. 14 ust. 5 pkt 2 tej ustawy). Takich danych nie zawiera ww. pkt 3
warunków uczestnictwa. Ponadto, w punkcie tym zapisano, iż w przypadku „odstępstwa lub zmiany w stosunku
do opłaconych przez Państwa świadczeń, biuro poinformuje przed ich rozpoczęciem”. Brak tu jest jednak
wskazania sposobu, w jaki powiadomiony zastanie konsument o tych zmianach. Wobec powyższego należy
uznać za uzasadniony zarzut, iż brak w pkt 3 „warunków uczestnictwa” pełnej informacji o prawach jakie
przysługują konsumentowi w przypadku zmiany przez JUWENTUR, z przyczyn od niego niezależnych,
istotnych warunków umowy oraz o formie powiadomienia konsumenta o tych zmianach, narusza przepis art. 14
ust. 5 ustawy o usługach turystycznych.
Kolejnego naruszenia ustawy o usługach turystycznych dopatrzył się Prezes Urzędu w pkt 5
„Warunków Uczestnictwa”, w którym JUWENTUR zastrzegł sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na
brak wymaganego minimum uczestników, jednocześnie nie wskazując, jaka liczba uczestników stanowi
wymagane minimum, od którego uzależnione jest dojście do skutku określonej imprezy turystycznej.
Przepis art. 14 ust. 2 pkt 7a ustawy o usługach turystycznych wskazuje, iż umowa powinna określać
termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej
z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń. W
związku z tym konieczne jest określenie, zgodnie z powołanym przepisem, minimalnej liczby uczestników
niezbędnej do realizacji danego rodzaju imprezy turystycznej. Na taki obowiązek przedsiębiorcy, świadczącego
usługi turystyczne, wskazuje również art. 17 ust. 7 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych o treści „zgłoszenia
się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie (...)”.
Zapis pkt 5 warunków uczestnictwa, nie podaje liczby stanowiącej minimum uczestników, niezbędnych
do tego, aby dana impreza turystyczna mogła dojść do skutku. Tym samym konsument, który zawarł z biurem
umowę o świadczenie usługi turystycznej, nie ma żadnej możliwości zweryfikowania, czy odwołanie imprezy
nastąpiło faktycznie ze względu na brak określonej liczby uczestników, czy też były inne przyczyny jej
odwołania. Taki zapis pozostawia firmie turystycznej swobodę w uznawaniu, kiedy impreza turystyczna będzie
odwołana z powodu braku odpowiedniej liczby jej uczestników. Zatem tak sformułowany zapis pkt 5 warunków
uczestnictwa narusza dyspozycję art. 14 ust. 2 pkt 7a oraz art. 17 ust. 7 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych.
Powołana ustawa turystyczna w art. 14 ust. 2 pkt 8 nakłada na organizatora imprez turystycznych
obowiązek określenia w umowie sposobu zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez
organizatora turystyki wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji. Wprawdzie pkt 7
„Odpowiedzialność Biura Podróży” warunków uczestnictwa zawiera ogólne postanowienia, dotyczące
zgłaszania przez uczestników imprezy turystycznej zaistniałych niezgodności w przygotowaniu i realizacji
wykupionych przez klienta świadczeń. Niemniej jednak nie podaje on w jakiej formie reklamacja ma być
składana, ani w jakim terminie będzie rozpoznana. Tym samym zapis tego punktu warunków uczestnictwa nie
wypełnia dyspozycji powyższego art. 14 ust. 2 pkt 8.
W tych okolicznościach należy stwierdzić, że niezawarcie przez JUWENTUR w warunkach
uczestnictwa informacji dotyczących minimalnej liczby uczestników, prawa konsumenta do odstąpienia od
umowy w przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, a także brak uregulowań co
do sposobu zgłaszania reklamacji oraz umieszczenie jako kolejnego punktu umowy-zgłoszenia oświadczenia
konsumenta o udostępnieniu swoich danych, stanowi również naruszenie obowiązku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
Reasumując, tak sformułowane zapisy pkt 3 i 5 Warunków Uczestnictwa oraz brak informacji o trybie
zgłaszania reklamacji przez konsumentów są niezgodne z przepisami ustawy turystycznej, a w szczególności z
jej art. 14 ust. 2 pkt 7a i 8, art. 14 ust. 5 oraz art. 14 ust. 7 pkt 1. Natomiast niewydzielenie do oddzielnego
podpisania oświadczenia o udostępnieniu przez konsumenta swoich danych do celów marketingowopromocyjnych oraz brak zgody konsumenta na ich przetwarzanie przez JUWENTUR stanowi naruszenie art. 7
pkt 5 i art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych. Zaś niezawarcie w treści umowy informacji o prawach
konsumenta w zakresie kontroli ich przetwarzania i wglądu jest niezgodne z art. 23 ust. 1 pkt 1, oraz art. 32 ust.
1 pkt 6 ww. ustawy.
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A zatem spełniona została pierwsza z przesłanek art. 23a ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej, tj.
bezprawność działań przedsiębiorcy, polegająca na naruszeniu obowiązku JUWENTURU do udzielania
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
Ad. 2. Opisane działania JUWENTURU niewątpliwie godzą także w interes konsumenta.
Przede wszystkim wpisanie jako kolejnego punktu umowy-zgłoszenia oświadczenia konsumenta
dotyczącego zgody na przetwarzanie jego danych, bez poinformowania go o prawie wglądu w te dane oraz ich
weryfikacji narusza dobra osobiste konsumenta, który nie ma kontroli nad tym, jak faktycznie wykorzystywane
są jego dane osobowe. Jednocześnie JUWENTUR tymi danymi dysponuje oraz przetwarza je, chociaż tak
naprawdę nie ma do tego umocowania.
Natomiast w pkt 3 Warunków Uczestnictwa JUWENTUR wskazuje jedynie na swoje prawo „do
zmiany programu i zakwaterowania w innych hotelach, pensjonatach, względnie ośrodkach wczasowych o
równorzędnym lub wyższym standardzie”, które to zmiany uczestnik imprezy winien przyjąć. Tym samym
stawia siebie w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ podaje tylko takie rozwiązanie ww. sytuacji, które jest dla
niego korzystne. Zatem konsument, niepoinformowany o możliwości odstąpienia od umowy (co gwarantuje mu
art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy turystycznej), nie może dokonać pełnego i świadomego wyboru, a jedynie takiego,
jaki „podsuwa” mu JUWENTUR.
Tak samo niewskazanie minimalnej liczby uczestników (pkt 5 Warunków Uczestnictwa) może rodzić
dla konsumenta negatywne skutki finansowe. Dane te, od których zależy dojście do skutku określonej imprezy
turystycznej, mają dla niego istotne znaczenie, gdyż w przypadku odwołania przez JUWENTUR imprezy
turystycznej z przyczyn niezależnych od klienta, może on dochodzić odszkodowania za niewykonanie usługi.
Wyjątkiem od tej zasady jest odwołanie imprezy:
1. z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a
organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie
2. w przypadku siły wyższej (art. 14 ust.7 ww. ustawy).
Dlatego też ważne jest, aby miał on pełną wiedzę oraz możliwość kontroli, czy odwołanie imprezy nastąpiło z
ww. względu, czy też były inne tego powody.
Również niepodanie w warunkach uczestnictwa formy wnoszenia przez konsumenta reklamacji, co do
sposobu przygotowania i realizacji wykupionej przez niego imprezy turystycznej, jak również brak wskazania
terminu w jakim zostanie ona rozpatrzona, stanowi ograniczenie jego praw.
Tym samym wykazane zostało, iż działania JUWENTURU godzą w interes konsumenta, a zatem
wypełniona została druga z przesłanek niezbędna do stwierdzenia praktyki naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów.
Ad. 3. Kwestionowane przez Prezesa Urzędu zapisy Warunków Uczestnictwa oraz umowy-zgłoszenia,
co wyjaśniono już na wstępie tej części uzasadnienia decyzji, naruszają również zbiorowy interes konsumentów i
jednocześnie wypełniają ostatnią z przesłanek art. 23a ustawy antymonopolowej. Zgodnie z art. 23a ust. 1 zd. 2
ww. ustawy zbiorowym interesem konsumentów nie jest suma indywidualnych interesów konsumentów.
Działania JUWENTURU dotykają bowiem konsumentów, jakimi niewątpliwie są uczestnicy organizowanych
przez niego imprez turystycznych, naruszając ich prawa na szeroką skalę.
W tej sytuacji Prezes Urzędu stwierdza, że spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące
stwierdzenie stosowania przez JUWENTUR praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, określonej
w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej. [...]
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Decyzja
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Kredyt Bank S.A. w W. za naruszające zbiorowe interesy
konsumentów
(Nr RKT-51/2003)
Na podstawie:
I. art. 23c ust. 1 w związku z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” oraz stosownie
do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U.
Nr 18, poz. 172 ze zm.) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu” uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów działanie Kredyt Bank S.A. w W., polegające na naruszeniu art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20
lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.), w ten sposób że w „umowie kredytu
gotówkowego w złotych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych” nie zamieszczono informacji o łącznej
kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument i nakazuje się
zaniechanie jej stosowania.
II. art. 23c ust. 1 w związku z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy
i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.)
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po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, działając w imieniu Prezesa Urzędu uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów działanie Kredyt Bank S.A. w W., polegające na tym, że w „umowie kredytu gotówkowego w
złotych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych” Kredyt Bank S.A. stosuje postanowienie wzorca umownego,
które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umów, uznanych za niedozwolone tj.: „Spory wynikłe z
wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej
Banku” i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.
III. art. 23c ust. 2 ustawy antymonopolowej oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur UOKiK (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w
sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów określa się dla przedsiębiorcy Kredyt Bank S.A w W., środki usunięcia trwających
skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu wykonania nakazu, polegające na zaniechaniu
stosowania we wzorcu „umowy kredytu gotówkowego w złotych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych”,
oraz w umowach niewykonanych w dacie uprawomocnienia się decyzji, postanowień naruszających przepisy
ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim oraz postanowień wpisanych do rejestru postanowień
wzorców umów, uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Nie jest zbiorowym interesem
konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Zbiorowe interesy konsumentów podlegają
ochronie przed godzącymi w nie naruszeniami polegającymi na sprzecznych z prawem (zakazanych przez
przepisy innych ustaw) działaniach przedsiębiorców. Tworząc katalog działań, które będą uznane za praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów ustawodawca posłużył się zwrotem „w szczególności”. Oznacza to,
że wskazany katalog ma charakter przykładowy. Prezes Urzędu wydając decyzję, o jakiej mowa w art. 23c ww.
ustawy, musi zatem zastosować inne ustawy i na podstawie ich przepisów ocenić, czy działanie przedsiębiorcy
było bezprawne.
Wobec powyższego, aby określone zachowanie mogło zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:
- bezprawne działanie przedsiębiorcy,
- działanie powyższe narusza zbiorowe interesy konsumentów.
Pierwszy z zarzutów obejmował podejmowanie przez Bank bezprawnych działań noszących znamiona
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, co może stanowić naruszenie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy
antymonopolowej, w ten sposób, że w „umowie kredytu gotówkowego w złotych na cele konsumpcyjne dla
osób fizycznych” nie zamieszczono informacji o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do
których zapłaty zobowiązany jest konsument zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o kredycie konsumenckim.
Warunki udzielania kredytów konsumenckich zostały uregulowane w ustawie o kredycie
konsumenckim. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy przez umowę kredytu konsumenckiego rozumie się umowę, na
mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej „kredytodawcą” udziela lub daje
przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Artykuł 4 ust. 2 ww. ustawy
precyzyjnie wskazuje obligatoryjną zawartość dokumentu umownego, przede wszystkim chroniąc prawo
konsumenta do rzetelnej informacji. Dokument umowny musi być tak sformułowany, żeby konsument nie
posiadał najmniejszych wątpliwości co do zakresu swoich uprawnień. Jednym z niezbędnych elementów
dokumentu umownego jest także informacja o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji do których
zapłaty zobowiązany jest konsument. Ustawodawca przesądził, iż pewne informacje bezwzględnie muszą zostać
zawarte w dokumencie umownym - zgodnie z uzasadnieniem rządowym do projektu ustawy o kredycie
konsumenckim „w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 wyliczone zostały postanowienia umowne, które winny się znaleźć w
dokumencie umowy”. Należy wobec powyższego przyjąć, iż ww. artykuły ustawy o kredycie konsumenckim
określają minimalną treść dokumentu umownego.
Z uwagi na fakt, iż w części faktycznie zawartych „umów kredytu gotówkowego w złotych na cele
konsumpcyjne dla osób fizycznych” Bank nie zamieścił informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy
o kredycie konsumenckim spełniona zostaje przesłanka bezprawności działania przedsiębiorcy.
Zdaniem organu antymonopolowego zakwestionowane w przedmiotowej decyzji działanie Banku
polegające na tym, że w „umowie kredytu gotówkowego w złotych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych”
nie zamieszczono informacji o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty
zobowiązany jest konsument - godzi w interes konsumentów, ponieważ konsumenci nie mogą korzystać z
zagwarantowanego zapisami ustawy o kredycie konsumenckim prawa do informacji, a także zachwiana jest
równowaga stron umowy założona przez ustawodawcę w ww. ustawie - to konsument, wbrew intencjom
ustawodawcy, staje się słabszą stroną stosunku zobowiązaniowego.
Do stwierdzenia stosowania przedmiotowej praktyki niezbędne jest wykazanie, iż bezprawne działanie
przedsiębiorcy godzące w interes konsumentów, dotyczy tzw. zbiorowego interesu konsumentów. W niniejszej
sprawie mamy do czynienia z naruszeniem interesów nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da się
zidentyfikować tzn. aktualnych, a zwłaszcza potencjalnych klientów oddziału Banku, gdyż umowa której
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dotyczył zarzut była częścią oferty skierowanej do nieograniczonego kręgu odbiorców i każdy zainteresowany
„umową kredytu gotówkowego w złotych na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych” został dotknięty
przedmiotową praktyką. Konsument jest zmuszony samodzielnie dokonywać stosownych obliczeń co utrudnia
mu właściwą ocenę skierowanej do niego oferty, jak i właściwe określenie zakresu ciążących na nim
obowiązków. Jakkolwiek kwestionowane zachowanie istotnie wystąpiło jedynie w przypadku jednego z
oddziałów banku, to okoliczność ta nie może stanowić przesłanki, dla której zmieni się negatywna ocena takiego
działania.
W przedmiotowej sprawie zaistniały łącznie obie przesłanki konieczne do uznania zachowania
przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów - bezprawne działanie przedsiębiorcy i
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
W związku z powyższym należało orzec jak w punkcie I sentencji.
Bankowi zarzucono również poodejmowanie bezprawnych działań noszących znamiona praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, co może stanowić naruszenie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy
antymonopolowej, w ten sposób, że w „umowie o kredyt złotowy” Bank stosuje postanowienia wzorców umów,
które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umów, uznanych za niedozwolone tj.: „Spory wynikłe z
wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej
Banku”. Posługiwanie się postanowieniem, które zostało wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień
umownych, po uznaniu go przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za
niedozwolone, jest zakazane z mocy prawa.
Jak już wspomniano w toku postępowania Bank podniósł, iż kwestionowany zapis niezwłocznie
zostanie usunięty z wzorców umów oraz umów zawieranych z klientami Banku, a także, iż krótki okres jaki
upłynął od wpisania ww. zapisu do rejestru spowodował, że nie dokonano jeszcze odpowiedniej modyfikacji
umów. Argument powyższy nie może jednakże stanowić usprawiedliwienia dla stosowania ww. postanowienia
po tej dacie nawet z uwzględnieniem czasu niezbędnego na aktualizację wzorców umów proponowanych
konsumentom. Zgodnie z art. 47945 § 1 i § 2 Kpc Prezes Urzędu prowadzi na podstawie prawomocnych
wyroków uwzględniających powództwo w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
rejestr postanowień wzorców uznanych za niedozwolone. Zgodnie z § 3 rejestr ten jest jawny. Zgodnie z ww.
zapisami każdy z przedsiębiorców może uzyskać stosowne informacje, o ile dochowa należytej staranności.
Ułatwieniem jest publikacja ww. rejestru w formie elektronicznej na stronie www.uokik.gov.pl, co oznacza, że
dostęp do ww. informacji jest bardzo łatwy.
Ze względu na rozszerzoną skuteczność klauzul (art. 47943 Kpc - wyrok prawomocny ma skutek wobec
osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy, o którym mowa w
art. 47945 Kpc), spełniają one funkcję podobną do przepisów prawa. Tak więc, dokonując oceny treści
postanowień umownych wykorzystywanych przez przedsiębiorców we wzorcach umownych należy
wykorzystywać reguły interpretacji wykształcone w nauce prawa i praktyce orzeczniczej (wykładnia językowa,
systemowa, funkcjonalna i inna). Stąd też, niedozwolone będą takie postanowienia umów, które mieszczą się w
„hipotezie” klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej wykładnię. Nie
jest zatem konieczna dokładna, literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią
porównywanej. Treść klauzuli wpisanej do rejestru brzmi: „Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy
podlegają wyłączności sądu powszechnego dla siedziby firmy przyjmującej zamówienie.” Analiza porównawcza
zapisów ww. klauzuli z klauzulą stosowaną przez Bank pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków.
Zarówno klauzula wpisana do rejestru jak i klauzula stosowana przez Bank wskazuje na poddanie sporów pod
rozstrzygnięcie sądu, którego właściwość określona jest według siedziby przedsiębiorcy, który ww. zapis
stosuje. Różnice, które występują w przedmiotowych zapisach wynikają wyłącznie z zastosowania odmiennej
stylistyki i w żaden sposób analiza ich treści nie pozwala na wyciągnięcie odmiennych wniosków. Każdy zatem
spór związany z zawartą umową podlegać będzie rozstrzygnięciu podejmowanemu przez sąd właściwy dla
siedziby jednostki organizacyjnej oferenta - co więcej posłużenie się sformułowaniem „siedziba jednostki
organizacyjnej Banku” bez sprecyzowania o jaką jednostkę chodzi jest tym bardziej naganne, gdyż liczba
oddziałów Banku wynosi 96. Każdy z ww. zapisów wyłącza rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy miejscowo
w przypadku, gdy miejsce zamieszkania lub siedziby konsumenta będzie inne niż miejsce jednostki
organizacyjnej Banku. Z tego względu konsument może być zmuszony do prowadzenia procesu przed sądem w
miejscowości odległej od swojego miejsca zamieszkania, co w świetle ww. przepisu jest niedopuszczalne.
Przedmiotowy zapis wyłącza także rozpoznanie sprawy przed sądem właściwym według właściwości
przemiennej w świetle art. 33-35 Kpc.
Zgodnie z art. 365 § 1 Kpc orzeczenie prawomocne wiąże nie tyko strony i sąd, który je wydał, lecz
również inne sądy i organy państwowe, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Sąd
orzekając co do postanowienia, iż jest to niedozwolone postanowienie umowne stwierdza, iż kształtuje ono
prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, równocześnie rażąco naruszając jego
interesy. Praktyka polegająca na realizacji umów zawartych z konsumentami i zawierających niedozwolone
postanowienia umowne, a także ewentualne zamieszczanie w nowo zawieranych umowach, postanowień, które
zostały wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, narusza zbiorowy interes konsumentów.
W związku z powyższym należało orzec jak w punkcie II sentencji. [...]
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Decyzja
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez TV Promotion Group Sp. z o.o. w P. za naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów
(Nr RPZ-26/2003)
Na podstawie art. 23c ust. 1 w zw. 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 „ustawą antymonopolową” oraz
stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w
sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko TV Promotion Group Sp. z o.o.
w P. - w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1. uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, nienależyte wykonywanie obowiązku
zwrotu świadczenia spełnionego przez konsumenta odstępującego od umowy zawartej na odległość, określonego
w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) i nakazuje zaniechanie jej
stosowania.
2. zobowiązuje się TV Promotion Group Sp. z o.o., w terminie miesiąca od uprawomocnienia się decyzji do
złożenia podczas emitowania oferty telewizyjnej, czterokrotnego, w odstępach tygodniowych, oświadczenia, o
następującej treści: „TV Promotion Group Sp. z o.o. oświadcza, iż prawomocną decyzją Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów zostało uznane
działanie polegające na dokonywaniu ze znacznym opóźnieniem zwrotu kwot wpłaconych przez konsumentów,
którzy w terminie 10 dni odstąpili od umowy. Mocą tej decyzji Spółka została zobowiązana do niezwłocznego
wykonywania obowiązku zwrotu sum pieniężnych należnych konsumentom”.
UZASADNIENIE
TV Promotion Group Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) prowadzi sprzedaż wysyłkową z wykorzystaniem
reklam w telewizji. Zasadą funkcjonowania Spółki jest składanie konsumentom oferty zawarcia umowy
sprzedaży drogą telewizyjną i przyjmowanie telefonicznych bądź pisemnych zamówień na konkretne towary.
Umowy zawierane bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania na
odległość, podlegają reżimowi ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Zgodnie
z art. 7 ust. 1 ww. ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczanie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od wydania rzeczy. W takiej
sytuacji umowa uważana jest za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszystkich zobowiązań. To, co strony
świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
przedpłaty (art. 7 ust. 3 ustawy). W związku ze skargami, w których konsumenci wskazywali na zbyt długi
(nawet 4 miesiące) termin oczekiwania na zwrot spełnionego świadczenia, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające. Celem postępowania było ustalenie, czy i w
jakim terminie wykonywany jest obowiązek zwrotu świadczenia pieniężnego konsumentowi, który odstępuje od
umowy. W ramach tego postępowania przeprowadzono kontrolę w Biurze Zarządu Spółki. Materiały
zgromadzone podczas kontroli potwierdziły brak należytej staranności przy podejmowaniu przez Spółkę działań
związanych z odstąpieniem konsumenta od umowy.
W związku z powyższym w dniu 6 listopada br. wszczęto na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy
antymonopolowej postępowanie w sprawie stosowania przez Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, określonych w art. 23a ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za praktykę taką rozumie się
godzące w zbiorowe interesy konsumentów bezprawne działanie przedsiębiorcy.
Spółce zarzucono stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na
nienależytym wykonywaniu obowiązku określonego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje:
W przypadku umów na odległość ustawodawca dopuścił odstępstwo od zasady trwałości umów.
Przyznając konsumentowi prawo odstąpienia od umowy zamierzano uchronić go przed niebezpieczeństwami
związanymi z brakiem możliwości zapoznania się z przedmiotem świadczenia przed zawarciem umowy oraz
realizacją uprawnień związanych z odpowiedzialnością kontrahenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania. Konsument może więc w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy bądź, w przypadku usług, od
dnia zawarcia umowy złożyć stosowne oświadczenie. Nie jest konieczne, aby oświadczenie o odstąpieniu od
umowy dotarło do przedsiębiorcy przed upływem tego terminu (por. Ochrona niektórych praw konsumentów.
Komentarz., Ewa Łętowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, str. 34). Skutkiem zgodnego z ustawą odstąpienia
konsumenta od umowy zawartej na odległość jest przywrócenie stanu rzeczy istniejącego przed nawiązaniem
stosunku umownego (restitutio ad integrum). Zarówno Spółce jak i konsumentowi przysługuje roszczenie o
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zwrot świadczenia spełnionego na podstawie umowy. Świadczenie Spółki ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsumentowi natomiast
powinna zostać zwrócona suma pieniężna, uiszczona tytułem zapłaty za towar. Jeżeli dokonał jakichkolwiek
przedpłat należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty przedpłaty.
W toku prowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, iż Spółka nie prowadzi rejestru towarów
zwracanych przez klientów odstępujących w terminie 10 dni od umowy. Z tego względu, aby zbadać
terminowość zwracania świadczeń spełnionych przez konsumenta, konieczne było dokonanie zestawienia
wszystkich reklamacji zwróconych przez klientów towarów, którzy w ramach transakcji zakupu zawarli umowy
na odległość. Dokonano więc zestawień z wybranych miesięcy - czerwca i lipca br. Z powodu braku
odpowiednich rejestrów, Spółka przyjęła jako datę rezygnacji datę wpisaną na zestawieniach sporządzonych raz
w tygodniu, zbiorczo dla wszystkich zwracanych towarów. Taka praktyka nie jest niestety korzystna dla
konsumentów korzystających z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Spółka wszystkie towary przesyła
do firm serwisowych, co znacznie wydłuża termin oczekiwania konsumenta. Podczas kontroli ustalono, iż od
umów zawartych w czerwcu i lipcu br. konsumenci odstąpili w 130 przypadkach. Do dnia 21 października br.
tylko 7 z tych klientów otrzymało zwrot świadczenia.
Urząd wezwał również Spółkę do przedstawienia sporządzonych przez pocztę zestawień przekazów
pieniężnych na rzecz klienta dokonanych przez Spółkę w miesiącach od czerwca do października. Zestawienie
przekazów z dnia 6 sierpnia wskazywało na realizację zwrotu świadczenia konsumentom, którzy podpisali
umowy w marcu - 4, kwietniu - 4, maju - 3, czerwcu - 1. Spośród czterech klientów, którzy podpisali umowy w
marcu, przynajmniej dwóch złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ustawowym terminie 10 dni
(skargi tych konsumentów stały się impulsem Urzędu do wszczęcia postępowania wyjaśniającego). Dla
przykładu można również wskazać, iż w dniu 14 sierpnia br. Spółka dokonywała przekazów dotyczących umów
zawartych w marcu br. - 15, kwietniu br. - 10, maju br. - 5, czerwcu - 3. Spółka przyznała, że w wyniku
powstałych zatorów płatniczych obowiązek zwrotu świadczenia pieniężnego konsumenta, nie jest realizowany z
chwilą podjęcia informacji o odstąpieniu konsumenta od umowy. Według Spółki średni termin spełnienia
należącego się konsumentowi świadczenia wynosi od 4 do 6 tygodni. Materiały uzyskane w toku kontroli
wskazują jednak na znacznie dłuższy termin oczekiwania konsumenta na zwrotne świadczenie. Na dzień
kontroli jedynie 5% konsumentów, którzy podpisali umowy w czerwcu i lipcu trzymało zwrot gotówki w
terminie poniżej 3 miesięcy. Nawet gdyby Spółka zrealizowała swój obowiązek zaraz po kontroli dokonanej
przez Urząd (co w świetle dotychczasowej jej praktyki jest raczej mało prawdopodobne) termin realizacji
obowiązku wyniósłby nawet 4 miesiące.
Istotą praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w art. 23a ust. 1 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów jest bezprawne działanie przedsiębiorcy godzące w zbiorowe interesy
konsumentów.
Do uznania zachowania przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,
wymagane jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze działanie przedsiębiorcy musi być bezprawne. Po
drugie naruszać musi zbiorowe interesy konsumentów.
Bezprawność postępowania Spółki przejawia się w niewłaściwym realizowaniu obowiązku
ustanowionego w art. 7 ww. ustawy. Kwestią podstawową jest tutaj termin, w którym przedsiębiorca winien
dokonać zwrotu konsumentowi wpłaconych przez niego kwot. Ustawa o ochronie niektórych praw
konsumentów terminu takiego nie wskazuje wprost. Nie można jednak na tej podstawie wysnuć wniosku, iż
termin ten jest w ogóle nie oznaczony, a przedsiębiorca ma całkowitą swobodę w tym zakresie. Konsekwencją
takiego wniosku byłoby bowiem przyjęcie, iż przedsiębiorca powinien zwrócić pieniądze dopiero po wezwaniu
konsumenta, dokonanym w trybie art. 455 Kc. W przekonaniu Prezesa Urzędu taka interpretacja jest nie do
pogodzenia z naturą zobowiązań stron umowy wzajemnej po jej rozwiązaniu. Pomijając już zagadnienie, iż
odstąpienie od umowy samo w sobie może pełnić funkcję wezwania do zapłaty, nie ma wątpliwości, iż każdej z
nich przysługuje wymagalne roszczenie o zwrot swojego świadczenia. Zwrot ten powinien nastąpić co do zasady
równocześnie, skoro w świetle treści art. 496 Kc. każdej ze stron przysługuje prawo zatrzymania do czasu, aż
druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.
Jeżeli zatem konsument odstąpił od umowy i zwrócił nabytą rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten
winien niezwłocznie dokonać zwrotu wpłaconych przez konsumenta kwot.
Termin „niezwłocznie” nie oznacza oczywiście wykonania obowiązku natychmiastowo. Powinien to
być termin realny, możliwy do zachowania w konkretnych okolicznościach. To czy termin jest realny ustala się
według kryteriów obiektywnych. Brak jasnych reguł funkcjonowania procedury przyjmowania zwrotów od
konsumentów odstępujących od umowy w ustawowym nie stanowi dla przedsiębiorcy usprawiedliwienia dla
nieterminowego wykonywania obowiązku określonego ustawą. Brak ładu i niedoskonałości organizacyjne to
zjawiska powstałe z winy Spółki. W żadnej mierze odpowiedzialnością za ich skutki nie można obciążyć
konsumenta.
Dodatkowo należy przypomnieć, iż Spółka zobowiązana jest także do zapłaty odsetek ustawowych od
przedpłat dokonanych przez konsumenta (art. 7 ust. 3 ww. ustawy). Stanowią one wynagrodzenie dla
konsumenta - za ostatecznie - bezpodstawne korzystanie z pieniędzy konsumenta (por. Ochrona niektórych praw
konsumentów. Komentarz., Ewa Łętowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, str. 38).
Spełniona została również druga przesłanka przepisu powołanego w sentencji. Specyfika sprzedaży
wysyłkowej przejawia się m.in. na tym, że oferta przedstawiona w telewizji trafia do nieograniczonego kręgu
konsumentów. Spółka przyznaje, że w skali miesiąca dokonuje wysyłek na poziomie kilkudziesięciu tysięcy
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paczek, a co za tym idzie także ilość zwrotów jest znaczna. Postępowanie kwestionowane przez Urząd nie ma
więc wymiaru jednostkowego, narusza interes zbiorowy konsumentów.
Uwzględniając powyższe, Prezes Urzędu uznał zachowanie przedsiębiorcy wskazane w sentencji za
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
Urząd skorzystał korzystał z prawa określonego w art. 23c ust. 2 ustawy antymonopolowej, tj. nałożenia
na Przedsiębiorcę obowiązku publikacji decyzji bądź złożenia oświadczenia o treści i formie wskazanej przez
Prezesa Urzędu. Biorąc pod uwagę ochronę interesów ekonomicznych konsumentów, celowe jest, jest zdaniem
Urzędu, poinformowanie potencjalnych klientów o naruszeniach, których dopuszcza się Spółka. [...]
289
Decyzja
z dnia 1 grudnia 2003 r.
o uznaniu praktyki stosowanej przez EL GRECO Sp. z o.o. w W. za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów
(Nr RWA-22/2003)
Na podstawie art. 23 c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2002 r. Nr 18 poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzędu
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje się, iż stosowanie przez EL GRECO Sp. z o.o. w W. zapisu
zawartego w „Warunkach uczestnictwa w zagranicznych imprezach turystycznych” organizowanych przez EL
GRECO Sp. z o.o. - numer zezwolenia na działalność turystyczną 0505” o następującej treści:
5.1 „Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu cen np.:
transportu, paliw, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych lub kursów walut, nie później jednak niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy.”
stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
antymonopolową” polegającą na posługiwaniu się w „Warunkach uczestnictwa (...)” zapisem niezgodnym z art.
17 ust. 1, a także art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 578) i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu bądź organem
antymonopolowym, przeprowadził analizy wzorców umownych stosowanych przez organizatorów turystyki
(biura podróży) w zakresie ich zgodności z prawem. W ramach tych działań Delegatura UOKiK w W.
przeprowadziła m.in. analizę „Warunków uczestnictwa (...)” EL GRECO Sp. z o.o. w W., zwanego dalej
Biurem, które stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych Biura.
W ww. „Warunkach uczestnictwa (...)” Biuro stosowało zapis, którego treść była niezgodna z ustawą o usługach
turystycznych, co - zdaniem Prezesa Urzędu - stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2003 r., Prezes Urzędu wszczął
postępowanie w sprawie uznania, iż stosowanie przez EL GRECO zapisu zawartego w „Warunkach
uczestnictwa (...)” pkt 5.1 stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art.
23a ust. 1 ustawy antymonopolowej, polegającą na posługiwaniu się w „Warunkach uczestnictwa (...)” zapisem
niezgodnym z art. 17 ust. 1, a także art. 17 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych.
W przedmiotowym postanowieniu Prezes Urzędu wskazał, iż kwestionowany przez niego zapis pkt 5.1
zawarty w „Warunkach uczestnictwa (...)” stosowanych przez Biuro ma charakter bezprawny, ponieważ jest
sprzeczny z ustawą o usługach turystycznych, a także ma charakter działań godzących w zbiorowy interes
konsumentów.
W toku postępowania dowodowego Prezes Urzędu ustalił, co następuje.
Przedmiotem działalności EL GRECO Sp. z o.o. jest organizowanie imprez turystycznych. Biuro jest
organizatorem turystyki w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych.
Ww. ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) usług
turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o
świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ww. ustawy).
Przedmiotowa ustawa w rozdziale trzecim zawiera kompleks przepisów, dotyczących ochrony klienta.
Powyższe przepisy w zakresie dotyczącym zawierania umów między organizatorami turystyki a konsumentami
mają stanowić lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego.1 Dopiero w przypadkach
nieuregulowanych ww. ustawą do umów z klientami zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników
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turystycznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów (art.
11 ww. ustawy).
Ustawa o usługach turystycznych w rozdziale trzecim określa w szczególności: zakres informacji, które
organizator turystyki jest obowiązany podać klientowi, a także skutki niedopełnienia tego obowiązku,
obligatoryjną treść umowy, obowiązek ubezpieczenia NNW i KL na rzecz konsumenta, formę umowy,
przesłanki i warunki umożliwiające zmianę przez organizatora ceny, odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy o usługę turystyczną.2
Cechą specyficzną umowy o świadczenie usług turystycznych jest fakt, iż informacje pisemne udostępniane
klientom przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych zawarte w szczególności w broszurach,
folderach i katalogach stają się elementem umowy, jeżeli umowa z klientem nie zawiera odmiennych
postanowień.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych „Cena ustalona w umowie nie może być
podwyższona, chyba, że Umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki
udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
1. wzrostu kosztów transportu,
2. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
3. wzrostu kursów walut.
Takie sformułowanie art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych oznacza, iż przyczyny mogące mieć wpływ
na wzrost ceny wymienione w powyższym artykule stanowią katalog zamknięty, co powoduje, iż wzrost ceny
usługi turystycznej po podpisaniu umowy może nastąpić tylko z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 ww.
ustawy. Jednakże, zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w
okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
W toku przedmiotowego postępowania początkowo Biuro zmieniło brzmienie kwestionowanego przez Prezesa
Urzędu zapisu jedynie w zakresie terminu zmiany ceny. Określono, iż cena może zostać podwyższona „nie
później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
Na kolejne wezwanie Prezesa Urzędu, Biuro całkowicie zmieniło brzmienie zapisu pkt 5.1 nadając mu
następującą treść: „Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu: kosztów
transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych lub kursów walut, nie później niż 21 dni przed
rozpoczęciem imprezy.” Biuro podkreśliło jednocześnie, iż nowe „Warunki uczestnictwa (...)” obowiązują od 1
września 2003 r.
Prezes Urzędu zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Zatem przesłankami zastosowania
normy wyinterpretowanej z art. 23a ust. 1 ww. ustawy w przedmiotowej sprawie jest wykazanie: bezprawności
działań przedsiębiorcy, godzenia tych działań w interes konsumenta, naruszania zbiorowego interesu
konsumentów. Tworząc w art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej katalog działań, które będą uznawane za
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów ustawodawca posłużył się zwrotem „w szczególności”.
Oznacza to, że wskazany w przedmiotowym zapisie katalog ma charakter przykładowy.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu rządowego ustawy z dnia 5 lipca 2002 r., nowelizującej ustawę o
ochronie konkurencji i konsumentów „Same przepisy art. 23a - 23d nie regulują konstrukcji bezprawności
działań przedsiębiorcy. Działania te mogą okazać się bezprawne w razie ustalenia, że doszło do naruszenia
przepisów innych ustaw, ale także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów”. Przepisy regulujące
postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w przeważającej mierze mają
charakter procesowy. Normy materialnoprawne istotne z punktu widzenia wydania decyzji znajdują się w innych
ustawach, poza ustawą antymonopolową. Prezes Urzędu, wydając decyzje, o jakiej mowa w art. 23c ww.
ustawy, musi zatem zastosować inne ustawy i na podstawie ich przepisów ocenić, czy działanie przedsiębiorcy
było bezprawne.
Przesłankami zastosowania art. 23a ust. 1 ww. ustawy w przedmiotowej sprawie jest wykazanie:
bezprawności działań przedsiębiorcy, polegających na stosowaniu przez Biuro zapisu sprzecznego z ustawą o
usługach turystycznych.
W opinii Prezesa Urzędu, wprowadzanie przez Biuro w punkcie 5.1 „Warunków uczestnictwa (...)”
przykładowego wyliczenia przyczyn mogących mieć wpływ na wzrost ceny było sprzeczne z dyspozycją art. 17
ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, ponieważ stwarzało możliwość podwyższenia tej ceny z przyczyn
innych niż zostały wymienione w ww. artykule, co było działaniem bezprawnym.
W opinii Prezesa Urzędu, zakwestionowane w przedmiotowej decyzji działania Biura godzą w zbiorowy
interes konsumentów. Do stwierdzenia stosowania przedmiotowej praktyki niezbędne jest wykazanie, iż
bezprawne działania przedsiębiorcy godzące w interes konsumentów dotyczą tzw. zbiorowego interesu
konsumentów. Zgodnie z art. 23a ust. 1 zd. 2 ustawy antymonopolowej zbiorowym interesem konsumentów nie
jest suma indywidualnych interesów konsumentów. Działania przedsiębiorcy muszą zatem dotykać ogółu
konsumentów naruszając ich prawa na szeroką skalę.

2

E. Łętowska, Ibidem, s.501 - 505
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W opinii Prezesa Urzędu, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem zbiorowego
interesu konsumentów, bowiem kwestionowane zachowanie Biura dotyczy z góry nieokreślonej liczby
konsumentów.
W świetle powyższych ustaleń faktycznych oraz analizy obowiązującego stanu prawnego należy
stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie został naruszony zbiorowy interes konsumentów, poprzez bezprawne
działanie Biura polegające na stosowaniu zapisu niezgodnego z ustawą o usługach turystycznych.
W związku z powyższym stosowanie przez Biuro zapisu niezgodnego z przepisami ustawy o usługach
turystycznych, zdaniem Prezesa Urzędu, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
Jednocześnie wobec wycofania się przez Biuro ze stosowania zapisu sprzecznego z ustawą o usługach
turystycznych należy stwierdzić, iż praktyka ta została zaprzestana.
Zgodnie z art. 23c ust. 1 ustawy antymonopolowej, elementem koniecznym decyzji o uznaniu praktyki za
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów musi być nakaz zaniechania stosowania takich praktyk.
Zaprzestanie stosowania praktyk przez przedsiębiorcę przed wszczęciem postępowania nie uzasadnia
odmowy wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 100g ww. ustawy nie wszczyna się postępowania w sprawie
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano
ich stosowania upłynął rok. Na tej podstawie należy zatem wnioskować, że intencją ustawodawcy jest
prowadzenie postępowania nawet wówczas, gdy przedsiębiorca zaprzestał stosowania przedmiotowych praktyk.
Postępowanie powinno zostać zakończone wydaniem decyzji na podstawie art. 23c ustawy, jeżeli uznaje
się praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, lub na podstawie art. 23d ustawy, w razie
stwierdzenia, że dana praktyka nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Brak w ustawie wyraźnego
przepisu (analogicznego do art. 10 ww. ustawy w stosunku do praktyk ograniczających konkurencję), który
pozwalałby na uznanie stosowanej praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i jednocześnie
stwierdzającej zaniechanie jej stosowania.
Zgodnie z powyższym nawet jeżeli zaprzestano praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
Prezes Urzędu może na podstawie art. 23c ustawy antymonopolowej wydać decyzję, w której uzna praktyki za
naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz nakaże przedsiębiorcy zaniechania ich stosowania.
Stąd nie można uznać że zaprzestanie przez Biuro stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów powodowałoby bezprzedmiotowość postępowania w sprawie, skutkującą jego umorzeniem.
Wobec powyższego orzeka się, jak w sentencji. [...]
290
Decyzja
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez GRUPĘ LOTOS S.A. w G. oraz PRONAR
Sp. z o.o. w B.
(Nr RGD-28/2003)
Na podstawie:
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 86, poz. 804
z zm.), oraz stosownie do treści art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania
antymonopolowego przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. (dawniej Rafineria Gdańska) oraz PRONAR Sp. z
o.o. w B.,
– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
uznaje się za ograniczające konkurencję i naruszające zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ww.
ustawy, praktyki ujawniające się na krajowym rynku dystrybucji olejów smarowych, polegające na zawarciu w
dniu 17 kwietnia 2001 r. umowy o współpracy handlowej Nr 4/HO/2001, w której strony porozumienia
dystrybucyjnego:
1. ustaliły, na mocy zapisów § 3 ust. 1 lit. d i § 5 ust. 3 umowy, wielkość maksymalnych upustów od ceny zbytu
producenta olejów, udzielanych klientom PRONAR Sp. z o.o., przez co określiły i stosowały minimalne ceny
odsprzedaży towarów,
2. uniemożliwiły, na mocy § 1 i § 3 pkt 1 lit. c umowy, prowadzenie biernej sprzedaży towarów objętych
porozumieniem, rozumianej jako reagowanie przez PRONAR Sp. z o.o. na dobrowolnie zgłaszane potrzeby
indywidualnych klientów spoza przydzielonego temu przedsiębiorcy wyłącznego terytorium kontraktowego,
czym dokonały, podziału rynków zbytu,
i stwierdza się zaniechanie ich stosowania z dniem 31 grudnia 2002 r.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2002 r., wszczął z urzędu postępowanie
antymonopolowe w sprawie nakazania Rafinerii Gdańskiej S.A w G. i PRONAR Sp. z o.o. w B. zaniechania
stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na zawarciu w dniu 17 kwietnia 2001 r. umowy o
współpracy handlowej Nr 4/HO/2001 (dot. dystrybucji olejów smarowych), której treść wskazywała, że strony:
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1. uzgodniły – w sposób pośredni – ceny i inne warunki odsprzedaży olejów smarowych (§ 3 ust. 1 lit. d i § 5
ust. 3 umowy), co może stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej,
2. uzgodniły i zobowiązały się do bezwzględnej ochrony terytorium kontraktowego (§ 1 i § 3 pkt 1 lit. c
umowy), co może skutkować podziałem rynku zbytu, a tym samym naruszać przepis art. 5 ust. 1 pkt 3
powołanej ustawy.
W toku postępowania, po uzyskanej odpowiedzi GRUPY LOTOS S.A. z dnia 1 września 2003 r.,
Prezes Urzędu powziął wiadomość o nowych okolicznościach, zaistniałych w sprawie, które wskazywały, że:
1. w dniu 12 grudnia 2002 r. strony podpisały aneks do umowy Nr 4/HO/2001, na podstawie którego
rozszerzono zapis § 9 umowy o ust. 21, w brzmieniu: „Strony mogą rozwiązywać niniejszą umowę za
porozumieniem stron, w każdym czasie, poprzez wymianę oświadczeń na piśmie”; stosownie do tych
dodatkowych ustaleń PRONAR Sp. z o.o. i RG S.A., w formie oświadczeń, za zgodnym porozumieniem stron,
rozwiązały z dniem 31 grudnia 2002 r. umowę z 2001r.;
2. w dniu 12 grudnia 2002 r. podpisana została nowa umowa z Dystrybutorem Regionalnym Nr 13/LO/2002, w
której drugą stroną została Spółka LOTOS Oil S.A. (wchodząca w skład grupy kapitałowej RG S.A i
całkowicie od niej zależna, utworzona na podstawie aktu założycielskiego z dnia 26 lipca 2002 r.). LOTOS
Oil S.A. nie przejął praw i obowiązków w zakresie wynikającym z umów zawartych przez RG S.A., bowiem
zostały one rozwiązane. Umowa z nowym organizatorem sieci dystrybucji zaczęła obowiązywać od dnia 2
stycznia 2003 r. (jej warunki przewidywały zmianę wysokości progu upustu uzyskiwanego przy sprzedaży
olejów z rodziny Lotos i Turdus, natomiast nie uległy zmianie zapisy dotyczące ochrony terytorium
kontraktowego i restrykcji za nie wywiązywanie się z umowy);
3. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 28 maja 2003 r. nastąpiła zmiana nazwy Rafinerii Gdańskiej S.A. na GRUPĘ LOTOS S.A.;
4. w dniu 7 lipca 2003 r. LOTOS Oil S.A. zawarł z PRONAR Sp. z o.o. aneks do umowy Nr 13/LO/2002, w
którym uchylono w całości wszystkie postanowienia tejże umowy o współpracy handlowej. Nowe klauzule
regulują podstawowe zasady handlu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej środkami smarowymi GRUPY
LOTOS S.A. pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, zawierają zasady ustalania upustów, które nie są obarczone, jak
poprzednia umowa, sankcjami za przekraczanie ustalonych progów upustów.
Organ antymonopolowy, zważył, co następuje:
Stosowane przez różnych producentów technologie wytwarzania olejów smarowych, przy
uwzględnieniu obowiązujących kwalifikacji i norm, pozwalają na przyporządkowanie ich do danej klasy
produktów. Poza nielicznymi wyjątkami, produkty należące do tych samych klas lepkościowo-jakościowych i
produkowane z tych samych baz i dodatków uszlachetniających, pochodzących od tych samych producentów,
można stosować zamiennie.
GRUPA LOTOS S.A. jest jednym z krajowych producentów olejów smarowych. Jej produkty są
sprzedawane wyłącznie pod własną marką (nie produkowano olejów na zamówienie innych zleceniodawców
polskich czy zagranicznych). W marcu 2001 r. GRUPĘ LOTOS S.A. (wówczas RG S.A) wiązały umowy
handlowe z 37 Hurtowniami Firmowymi.
Od sierpnia 2001 r., nastąpiła zmiana organizacji sprzedaży olejów. Wówczas to, w oparciu o nowe
umowy o współpracy handlowej, ustanowiono 13 Dystrybutorów Regionalnych, obsługujących 11 regionów
sprzedaży, za pośrednictwem których kierowano na rynek ok. 95% sprzedaży olejów smarowych GRUPY
LOTOS S.A.
Dystrybutorzy Regionalni są niezależnymi przedsiębiorstwami, w żaden sposób nie powiązanymi
kapitałowo z GRUPĄ LOTOS S.A. Ich działalność, prowadzona na własny rachunek, obejmuje m.in.
odsprzedaż olejów produkowanych przez RG S.A.
W umowach o współpracy handlowej – których treść, poza danymi identyfikacyjnymi Dystrybutorów
Regionalnych, jest w każdym przypadku identyczna – strony określiły i zaakceptowały:
A. Obowiązujące w systemie zasady stosowania wspólnej polityki cenowej,
B. Terytoria kontraktowe, przydzielone indywidualnie każdemu z odsprzedawców dystrybuowanych towarów
oraz ograniczenia podmiotowe, wyłączające możliwość sprzedaży olejów określonym typom odbiorców,
co znalazło swój wyraz w konkretnych zapisach umów:
Ad. A: Wspólna polityka cenowa
§ 3 ust. 1 lit. d: „Odbiorca zobowiązuje się do uzgadniania z Dostawcą listy klientów hurtowych Odbiorcy,
działających w regionie Odbiorcy, a w szczególności zasad handlu pomiędzy odbiorcą a wyżej wymienionymi
jego klientami hurtowymi (wielkości upustów, terminu płatności oraz masy sprzedaży).”
§ 5 ust. 1: „(...) strony ustalają, iż cena sprzedaży oleju dla Odbiorcy będzie równa aktualnej cenie zbytu
obowiązującej u Dostawcy, pomniejszonej o wzajemnie uzgodniony upust.
Nieprzestrzeganie, wskazanych wyżej warunków umowy, stanowiących podstawowe instrumenty
realizacji wspólnej polityki cenowej, zagrożone jest możliwością nałożenia przez organizatora sieci sprzedaży
na Dystrybutora Regionalnego określonych sankcji, z zerwaniem współpracy włącznie. Przewidują to
następujące postanowienia tych umów:
§ 9 ust 2 lit c: „Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku nie wywiązywania się przez Odbiorcę z zapisów § 5 ust. 3, § 5 ust. 4….”
§ 9 ust. 3: „W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę, z przyczyn zawartych w § 9 ust. 2, Dostawca
może zażądać od Odbiorcy zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej. Kara umowna liczona będzie jako
iloczyn wielkości: 50% masy nieodebranej wg zapisu § 3 ust. 2, do których odebrania Odbiorca był
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zobowiązany, w okresie kwartału poprzedzającego dzień złożenia pisemnego wypowiedzenia przez Dostawcę
i ceny oleju mineralnego Lotos netto (bez VAT) luzem bez upustu, wg cennika Dostawcy obowiązującego na
dzień złożenia pisemnego wypowiedzenia.”
§ 9 ust. 10: „W przypadku stwierdzenia naruszania zapisów § 5 ust. 3, tj. działalności niezgodnej z ustalonymi
warunkami sprzedaży Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 200% wartości netto towaru
sprzedanego poza regionem działania.”
Zgodnie z treścią § 9 ust. 14 umowy o współpracy handlowej, w okresie przejściowym 4 miesięcy od
momentu podpisania niniejszej umowy – nie ma wymogu spełnienia zapisów § 3 ust. 1 lit. c i lit. d oraz § 5 ust
3.
Cena wyjściowa olejów smarowych GRUPY LOTOS S.A. jest jednakowa dla wszystkich
Dystrybutorów Regionalnych – producent ogłasza je w powszechnie obowiązujących cennikach. Sprzedaż
olejów smarowych jest fakturowana według cen z cennika.
GRUPA LOTOS S.A. w piśmie z dnia 19 sierpnia 2002 r. wyjaśniła, że „poziom proponowanych
upustów ma na celu pokrycie kosztów: transportu, magazynowania olejów smarowych, a także pokrycie kosztów
obsługi klienta i uzyskanie określonego zysku. Wysokość upustu jest uzależniona od kosztów produkcji olejów
smarowych w RG S.A. i cen konkurencji oraz jest istotnym czynnikiem budowania obowiązującego w RG S.A.
systemu dystrybucji i segmentacji klienta”. W kolejnej odpowiedzi z dnia 30 maja 2003 r. przedsiębiorca ten
wskazał, że ustalone przez strony upusty uwzględniają cenę, która jest niższa od ceny rynkowej. Korzyści
uzyskiwane przez Dystrybutora Regionalnego gwarantują nie tylko możliwość nabycia olejów za niską cenę, ale
także stałość dostaw, stabilizację ceny oraz współpracę z GRUPĄ LOTOS S.A. przy prowadzeniu Systemu
Obsługi Olejów Przemysłowych. Zdaniem producenta porozumienie zawiera charakterystyczne cechy
ekwiwalentności przynoszącej korzyści obu stronom.
Pismem z dnia 17 lipca 2003 r., organ antymonopolowy wystąpił do Dystrybutora Regionalnego o
przedstawienie ewentualnych dowodów, które mogłyby potwierdzić fakt dokonywania sprzedaży olejów
smarowych Stacjom Patronackim GRUPY LOTOS S.A. i Hurtowniom Firmowym GRUPY LOTOS S.A. po
cenach innych niż wynikających z uregulowań umownych. Dystrybutor Regionalny takich dowodów nie
przedstawił.
Ad B: Terytoria kontraktowe i podmiotowe ograniczenia przy odsprzedaży olejów
§ 1: „Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie podstawowych zasad handlu olejami smarowymi
Rafinerii Gdańskiej S.A. pomiędzy Dostawcą a odbiorcą oraz dystrybucji olejów smarowych Dostawcy w
regionie działalności Odbiorcy (załącznik nr 1 niniejszej umowy). Działalność Odbiorcy powinna w pełni
realizować przyjętą politykę dystrybucyjną Dostawcy.”
§ 3 ust. 1 lit. c: „Odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży olejów smarowych Dostawcy wyłącznie w
uzgodnionym wzajemnie regionie, którego granice określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.”
Dla możliwości respektowania tych postanowień, podobnie jak to miało miejsce przy ustalaniu zasad
wspólnej polityki cenowej, GRUPA LOTOS S.A. zagwarantowała sobie umowne prawo do nakładania sankcji
za nieprzestrzeganie wynikających z umowy ograniczeń terytorialnych. Przewidują to następujące zapisy:
§ 9 ust. 2 lit. a: „Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia przy co
najmniej dwukrotnym udokumentowaniu sprzedaży produktów Dostawcy poza granice regionu Odbiorcy
(ustalonego obustronnie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy).”
§ 9 ust. 13: „Strony zgodnie oświadczają, że:
a) sprzedaż olejów smarowych Dostawcy przez Odbiorcę do centrów handlu hurtowego jak i detalicznego (sieci
supermarketów i hipermarketów) oraz olejów dla energetyki wymaga ustaleń i zgody Dostawcy;
b) sprzedaż olejów smarowych Dostawcy przez Odbiorcę poza granice Polski może odbywać się wyłącznie na
warunkach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.”
§ 9 ust. 2 lit. c: „Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku nie wywiązywania się przez Odbiorcę z zapisów § 9 ust. 13.”
§ 9 ust. 9: „W przypadku stwierdzenia naruszania zapisów § 3 ust. 1 lit. c, tj. sprzedaży produktów poza
uzgodnionym regionem działania, Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 200% wartości
netto towaru sprzedanego poza regionem działania.”
W wyjaśnieniach z dnia 19 sierpnia 2002 r. GRUPA LOTOS S.A. stwierdziła, że ograniczenie
regionów działania poszczególnych dystrybutorów regionalnych miało przyczynić się do minimalizacji kosztów
prowadzonej działalności tak, aby dystrybutorzy mogli wypełniać standardowe obowiązki wynikające z umowy
(tj. w zakresie działalności marketingowej, logistyki, informacji technicznych, tworzenia serwisu olejowego,
obsługi reklamacji). Zdaniem skarżonego przedsiębiorcy, „wyznaczenie wzajemnego obszaru zainteresowania
handlowego wiąże się z tym, że Dystrybutor Regionalny (PRONAR Sp. z o.o.) obok dalszej odsprzedaży przyjął
na siebie standardowe obowiązki dystrybutora handlowego w zakresie dystrybucji olejów smarowych, w
szczególności: prowadzenie działalności marketingowej w zakresie dystrybucji olejów smarowych Lotos i
Turdus oraz pozostałych produktów RG S.A., świadczenie logistyki i transportu na własny koszt na rzecz
klientów i konsumentów, świadczenie informacji technicznej o olejach smarowych RG S.A., współpraca w
tworzeniu serwisu olejowego polegającego na pobieraniu próbek olejów smarowych RG S.A. i reprezentowanie
RG S.A. w zakresie obsługi reklamacji u klienta i konsumenta. Wszystkie te zobowiązania celem minimalizacji
kosztów prowadzonej działalności ograniczone są do regionu działania PRONAR Sp. z o.o.”
Według późniejszych wyjaśnień GRUPY LOTOS S.A., Dystrybutor Regionalny sprzedaje oleje
wszystkim klientom, niezależnie od położenia geograficznego klienta lub konsumenta i z tego tytułu nie

13

stosowano nigdy sankcji. Sprzedaż dokonywana jest na wynegocjowanych i uzgodnionych pomiędzy PRONAR
Sp. z o.o. a klientem warunkach i cenach, które nie są znane GRUPIE LOTOS S.A. Dystrybutor Regionalny w
piśmie z dnia 14 kwietnia 2003 r. przyznał, że wyznaczony w umowie region działania jest optymalny w
stosunku do jego możliwości.
GRUPA LOTOS S.A. odpierając zarzut uzgodnienia granic terytorium kontraktowego wskazała
dodatkowo, że inne podmioty mogą zaopatrywać się bezpośrednio w GRUPIE LOTOS S.A. w oleje smarowe,
zachowując termin płatności 30 dni od dnia wydania produktu z magazynu po złożeniu uzgodnionego
zabezpieczenia płatności, na określonych warunkach.
Ponadto, jak na to wskazują zapisy § 3 pkt 1 lit. a i lit. b umowy o współpracy handlowej, jej
postanowienia przewidują jeszcze dodatkowe ograniczenia nałożone na Dystrybutora Regionalnego, który
zobowiązany został do:
- „niesprzedawania olejów smarowych innych krajowych producentów w gatunkach i pojemnościach opakowań
produkowanych i oferowanych przez GRUPĘ LOTOS S.A. Asortyment oraz pojemności opakowań, których
niniejszy zapis nie dotyczy zostanie obustronnie uzgodniony” (Załącznik nr 2 do umowy),
- „uzgodniania z GRUPĄ LOTOS S.A. posiadania w swojej ofercie produktów olejowych innych marek niż
produkty GRUPY LOTOS S.A.” (Załącznik nr 3 do umowy).
W piśmie z dnia 14 kwietnia 2003 r. GRUPA LOTOS S.A. wyraziła stanowisko, że nie zakazuje
Dystrybutorom Regionalnym sprzedaży produktów konkurencji.
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co
następuje.
Podstawową przesłanką, która umożliwia uruchomienie instrumentów przewidzianych przepisami
ustawy antymonopolowej, należącej do sfery prawa publicznego, jest wykazanie, czy w konsekwencji zachowań
przedsiębiorców został naruszony interes publicznoprawny, tj. czy skutkami działań sprzecznych z ustawą
dotknięty jest szeroki krąg uczestników rynku, względnie, czy działania te wywołują na rynku inne niekorzystne
zjawiska. Nawiązuje do tego bezpośrednio treść art. 1 ust. 1 ustawy, stanowiącego, iż „ustawa określa warunki
rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów
przedsiębiorców i konsumentów.”
Gospodarka wolnorynkowa może funkcjonować w sposób prawidłowy, jeśli zapewniona zostanie
sprawność działania jej wewnętrznych mechanizmów, stymulujących możliwość powstawania i rozwoju
konkurencji. Istnienie konkurencyjnej struktury rynku to nie tylko cecha charakteryzująca taki system
gospodarowania, ale również jeden z głównych czynników dynamizujący wzrost ekonomiczny oraz,
jednocześnie, prowadzący do osiągnięcia równowagi pomiędzy oferowaną podażą a zgłaszanym popytem.
Podejmowana, w różnych formach, rywalizacja między uczestnikami gry rynkowej, ma na celu, poprzez
pozyskanie i utrzymanie jak największej liczby klientów, zwiększenie udziału danego przedsiębiorcy w rynku.
W rezultacie nabywcy produktów mają nie tylko zapewniony szeroki wybór towarów, ale mogą je kupić po
najniższych cenach. Konkurencja na rynku może być jednak zniekształcana, skutkiem czego pozytywne efekty
jej występowania nie ujawnią się w ogóle, bądź wystąpią w ograniczonym zakresie.
Są dwa podstawowe źródła takich zakłóceń, tj.: nadużywanie przez dominujące struktury rynkowe swej
siły ekonomicznej lub uzgodnione pomiędzy graczami rynkowymi zastępowanie rywalizacji kooperacją.
Przeciwdziałanie takim zachowaniom to główny cel prawa antymonopolowego będącego jedną z form ingerencji
państwa w gospodarkę.
Mając to na uwadze uznać należało, że w rozpatrywanym stanie faktycznym, ingerencja organu
antymonopolowego jest jak najbardziej uzasadniona, albowiem sprawa dotyczy:
- konkurencji, jako kategorii ogólnej, charakteryzującej gospodarkę rynkową, a nie indywidualnych relacji
pomiędzy konkurentami,
- interesów finalnych nabywców towarów (w dużej części konsumentów), którzy nie w pełni mogą czerpać
korzyści płynące z funkcjonowania mechanizmów niezakłóconej konkurencji, w sytuacji, gdy jest ona
zniekształcana przez niezgodne z prawem uzgodnienia i porozumienia niektórych uczestników rynku.
Warunkiem koniecznym rozpatrywania określonej sprawy na gruncie ustawy antymonopolowej jest
określenie rynku właściwego.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, ilekroć w ustawie mowa jest o rynku właściwym –
rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym
jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu
na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i
koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Przy wyznaczaniu rynku relewantnego należy wziąć
pod uwagę co najmniej pięć elementów: przedmiot rynku (towar), fazę obrotu towarowego uwzględniającą jej
pionową (wertykalną) specyfikę (zbyt, hurt, detal), funkcję strony obrotu (podaż, popyt), czasowy aspekt obrotu
oraz terytorium. Brak jednoznacznej identyfikacji choćby jednego z powyższych elementów uzasadnia
stanowisko, że, przynajmniej zasadniczo, przedmiot analizowanej sprawy może być rozpatrywany w kontekście
kilku odrębnych rynków.
Właściwy rynek produktowy obejmuje wszystkie towary lub usługi, które są uznawane przez nabywcę
za wzajemnie wymienne, ze względu na ich właściwości, ceny i przeznaczenie. Stąd też jego zakres
przedmiotowy zależy przede wszystkim od substytutywności postrzeganej z perspektywy nabywcy. W niniejszej
sprawie rynek ten zdefiniowany jest przez usługi dystrybucji olejów smarowych.
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Właściwy rynek geograficzny obejmuje obszar, na którym zainteresowane przedsiębiorstwa oferują i
nabywają właściwe towary lub usługi, i na którym panują na tyle jednolite warunki konkurencji, że, ze względu
na tę cechę, można odróżnić dane terytorium od sąsiednich obszarów.
W przedmiotowej sprawie, z uwagi chociażby na okoliczność, że sieć dystrybucyjna obejmuje
terytorium całej Polski, a także i na to, że kwestionowane porozumienie jest jej integralną częścią, a dokonane
uzgodnienia unifikują zachowania uczestników systemu, należało przyjąć, że analizowany rynek ma wymiar
krajowy. Taka definicja jest całkowicie zbieżna z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, w których wyraźnie
wskazuje się, że „jeżeli nabywcy na rynku A [pierwsi dystrybutorzy produktów – dop. UOKiK] są
profesjonalnymi nabywcami, rynek geograficzny jest zwykle szerszy niż rynek, na którym odsprzedaje się
produkt ostatecznym konsumentom. Często prowadzi to do określenia rynków krajowych lub szerszych rynków
geograficznych”.
Określając fazy obrotu towarowego oparto się na następujących ustaleniach:
- GRUPA LOTOS S.A., jako producent olejów smarowych funkcjonuje na szczeblu zbytu, reprezentując
jednocześnie podażową stronę rynku; po stronie popytu znajdują się wszyscy odbiorcy oferowanych przez nią
produktów, poczynając od pierwszego ogniwa łańcucha dystrybucji, tj. Dystrybutora Regionalnego,
- Dystrybutor Regionalny, prowadząc odsprzedaż towarów (sprzedaż hurtowa lub detaliczna) stanowi pośrednie
ogniwo w łańcuchu dystrybucji, reprezentując jednocześnie, na tym szczeblu obrotu gospodarczego, zarówno
podażową (potencjalni klienci hurtowi lub detaliczni), jak i popytową (w relacjach z dostawcami olejów)
stroną rynku,
- GRUPA LOTOS S.A., zbywając oleje smarowe także przy zastosowaniu form bezpośredniej sprzedaży w
relacjach: producent – odbiorca końcowy wstępuje w roli pośredniego ogniwa własnej sieci dystrybucji i
działa wówczas w charakterze Dystrybutora swoich produktów.
Mając na uwadze poczynione ustalenia należało przyjąć, że – w przedmiotowej sprawie – rynkiem
właściwym jest krajowy rynek dystrybucji olejów smarowych wyznaczony przez usługi związane ze sprzedażą
olejów smarowych, wykonywane na terenie całego kraju, przy wykorzystaniu bezpośrednich i pośrednich
kanałów dystrybucji.
Przy rozpatrywaniu porozumień wertykalnych, do stwierdzenia praktyk ograniczających konkurencję,
zdefiniowanych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy antymonopolowej i nie wyłączonych przepisami
rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r., zachowanie przedsiębiorców musi spełniać następujące przesłanki:
1. porozumienie musi mieć istotny wpływ na rynek, a więc łączny udział poszczególnych uczestników, w roku
kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia, musi być wyższy niż 10% w rynku,
2. uczestnikami porozumienia są dwaj lub większa liczba niezależnych przedsiębiorców, działających na
różnych szczeblach obrotu towarowego,
3. celem lub skutkiem tego porozumienia jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób
konkurencji na rynku właściwym, przejawiające się, w szczególności, w postaciach:
a) ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów (art. 5 ust.1 pkt
1),
b) ograniczania dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem (art. 5
ust. 1 pkt 3).
Ad. 1. Warunkiem uznania określonych, skoordynowanych działań przedsiębiorców za porozumienie jest
dobrowolność ich zawarcia i akceptacja warunków współpracy przez wszystkich jego uczestników. Do
zaistnienia umowy w obrocie towarowym konieczne jest złożenie przez strony zgodnego oświadczenia woli. Nie
ulega wątpliwości, że umowa dystrybucyjna Nr 4/HO/2001 jest dokumentem, w którym uregulowane zostały
wspólnie i świadomie zasady współdziałania, relacje prawne i gospodarcze pomiędzy GRUPĄ LOTOS S.A. a
PRONAR Sp. z o.o.
Ad. 2. Bez wątpienia obaj przedsiębiorcy działają w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Nie istnieją
pomiędzy nimi żadne zależności kapitałowe, a podstawą ich współdziałania jest uczestnictwo w systemie
sprzedaży olejów produkowanych i sprzedawanych przez GRUPĘ LOTOS S.A., oparte na zasadach określonych
umową z dnia 17 kwietnia 2001 r. o współpracy handlowej Nr 4/HO/2001. Umowa ta spełnia kryteria definicji
porozumień dystrybucyjnych, co uznać należy za tożsame z wystąpieniem drugiej z przesłanek art. 5 ust. 1 pkt 1
i pkt 3 ustawy antymonopolowej.
Ad. 3a. Zasadniczym problemem do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy zawarte, w postaci umowy o
współpracy, porozumienie, na podstawie którego strony uzgodniły, w sposób pośredni, ceny i inne warunki
odsprzedaży olejów smarowych, jest przejawem stosowania praktyki ograniczającej konkurencję zdefiniowanej
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Co prawda, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 142, poz. 1189), porozumienia dystrybucyjne objęte zostały
zwolnieniem grupowym, tym niemniej wyłączenie spod reguł konkurencji nie ma charakteru bezwzględnie
obowiązującego.
W art. 7 ust. 1 ustawy antymonopolowej, na podstawie którego wydano wskazany wyżej akt
wykonawczy, określone zostały podstawowe przesłanki, które muszą być spełnione, aby dane porozumienia były
legalne i uznane za nie naruszające przepisów prawa konkurencji.
Analiza tych przesłanek w kontekście zapisów § 5 ust. 3 oraz § 9 ust. 2 pkt c i ust. 3 umowy
dystrybucyjnej, zawartej między stronami porozumienia, prowadzić musi do wniosku, że jedynie pierwsza z nich
została spełniona.
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Po pierwsze, poprzez ustalenie w umowie maksymalnych wielkości upustów od ceny określonej w
cenniku, jakich Dystrybutor może udzielić kupującemu, dostawca zapewnił sobie bezpośredni wpływ na
kształtowanie się cen odsprzedaży olejów dokonywanej na szczeblu hurtowym, a strony porozumienia określiły
w ten sposób próg minimalnych cen odsprzedaży dystrybuowanych towarów.
Po wtóre, umowne ograniczenia cenowe nie są niezbędne dla funkcjonowania całego systemu
dystrybucji. Uzgodnienia o takim charakterze pomiędzy niezależnie działającymi przedsiębiorcami są generalnie
zabronione. Producent może ustalać cenę wytwórcy dla odbiorcy końcowego tylko wtedy, gdy sprzedaje mu
towar bezpośrednio, a wiec gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży miedzy producentem a odbiorcą
końcowym. Jeśli więc – na co wskazuje się w literaturze przedmiotu – dostawca chce mieć wpływ na cenę
odsprzedaży powinien on wybrać system dystrybucji oparty na budowaniu własnej sieci oddziałów lub filii albo
włączyć w system sprzedaży osoby trzecie, które pracowałyby jednak na rachunek i w imieniu dostawcy.
Decydując się na sieć dystrybucji zorganizowaną w oparciu o niezależnych sprzedawców hurtowych, GRUPA
LOTOS S.A. musiała brać pod uwagę płynące stąd ograniczenia i je respektować. Ponadto, jak na to wskazuje
doświadczenie życiowe, dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania kanałów sprzedaży, tworzonych przez
innych przedsiębiorców działających na bardzo różnych rynkach, nie jest konieczne wykorzystywanie
antykonkurencyjnych zachowań cenowych.
Po trzecie, na co m.in. wskazuje Komisja Europejska, ustalanie cen odsprzedaży powoduje negatywne
skutki dla konkurencji na rynku właściwym. Efektem takich praktyk jest zmniejszenie międzymarkowej
konkurencji cenowej (interbrand price competition) i zwiększona transparentność rynku i cen na nim
panujących. Przy ustalonych minimalnych cenach odsprzedaży dystrybutorzy pozbawieni są możliwości
konkurowania ceną w ramach jednej marki, co prowadzi do całkowitej eliminacji konkurencji
wewnątrzmarkowej, i co z kolei determinuje skłonność do wyrównywania i stabilizacji cen określonych
towarów, a przez to przyczynia się – pośrednio – do ograniczenia konkurencji wewnątrzmarkowej. Zwiększona
transparentność rynku i brak presji na zmianę relacji cenowych ułatwia ponadto tworzenie karteli pomiędzy
producentami lub dystrybutorami. Z tych powodów uznać należało, że i czwarta przesłanka określona art. 7 ust.
1 nie została spełniona.
Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 3 uznaje się, że występowanie w porozumieniu tzw.
„klauzul czarnych” stanowi naruszenie art. 5 ustawy.
Niewątpliwie za taką klauzulę uznać należy postanowienie, które przewiduje ograniczenie prawa
nabywcy do ustalania ceny sprzedaży poprzez narzucenie przez dostawcę minimalnej lub o określonej
wysokości (sztywnych) cen sprzedaży towarów objętych porozumieniem (§ 10 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r.). Jeśli więc uzgodnienia, podjęte samodzielnie lub w powiązaniu z innymi
okolicznościami zależnymi od stron porozumień, bezpośrednio lub pośrednio, mają na celu lub powodują taki
skutek, to wówczas wyłączenia do tych porozumień wertykalnych nie stosuje się (§ 10 ust. ww. rozporządzenia).
Należy przy tym podnieść, że dla uznania porozumienia za naruszające zakaz określony w art. 5 ustawy
konieczne, a zarazem wystarczające jest, aby celem działań przedsiębiorców lub ich skutkiem było naruszenie
konkurencji; nie ma tu znaczenia, czy cel ten został osiągnięty, wystarczające jest, aby zgodnym zamiarem
przedsiębiorców była rezygnacja ze swej suwerenności decyzyjnej lub jej części. Również bez znaczenia dla
kwalifikacji działań przedsiębiorców są przyczyny niewystąpienia skutków antykonkurencyjnych: czy to w
rezultacie rezygnacji uczestników porozumienia z jego realizacji, czy to na skutek okoliczności zewnętrznych,
np. w wyniku działań Prezesa Urzędu.
W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy nie ulega żadnych wątpliwości, że zgodnym
zamiarem stron porozumienia dystrybucyjnego były postanowienia dotyczące ustalenia minimalnej ceny
odsprzedaży olejów. Potwierdza to nie tylko treść zawartej umowy, ale również praktyka handlowa PRONAR
Sp. z o.o. Dokonana analiza faktur wystawianych przez tego Dystrybutora prowadzi do stwierdzenia, że w
badanym okresie ceny sprzedawanych produktów w żadnym wypadku nie były niższe od tych określonych
umową (zestawienie wybranych losowo faktur stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji). Ceny minimalne
były więc nie tylko uzgodnione, ale i stosowane.
Jak na to wskazuje aktualne orzecznictwo antymonopolowe „antykonkurencyjne ostrze takich praktyk
jest oczywiste, więc w takiej sytuacji uznać należy, że narzucenie przez producenta dystrybutorowi ceny
odsprzedaży poprzez maksymalne progi upustów jest niedozwoloną ingerencją w ich samodzielność handlową,
która usprawiedliwia uznanie jej za praktykę monopolistyczną wymienioną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów”.
Dokonując oceny zachowań przedsiębiorców uznać należało, że poprzez przyjęcie w umowie i
stosowanie w praktyce zasad współpracy dotyczących ustalenia i przestrzegania minimalnych cen odsprzedaży
olejów, GRUPA LOTOS S.A. i PRONAR Sp. z o.o. dopuścili się stosowania, w okresie obowiązywania umowy
dystrybucyjnej, praktyki ograniczającej konkurencję, zdefiniowanej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej,
która została udowodniona.
Ad. 3b. Zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej należy rozpatrywać uwzględniając przede
wszystkim:
-treść zapisów umowy o współpracy,
-przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r.
Umowa dystrybucyjna przewidywała, że każdy z Dystrybutorów Regionalnych będzie prowadził
działalność gospodarczą tylko i wyłącznie na przydzielonym mu terytorium kontraktowym (§ 3 ust. 1 lit. c), tzn.
nie będzie mógł sprzedawać produktów GRUPY LOTOS S.A. klientom spoza uzgodnionego rejonu działania,
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ani obsługiwać pewnych typów odbiorców. Za złamanie tych postanowień Dystrybutor zobowiązany był do
zapłacenia kary umownej (§ 9 ust. 9), a za co najmniej dwukrotne odstępstwo od tych zasad groziło mu nawet
rozwiązanie współpracy bez zachowania terminu wypowiedzenia (§ 9 ust. 2 lit. a). Z jednej strony umowa
ograniczała aktywność handlową odsprzedawcy do określonego obszaru, z drugiej natomiast wskazane zapisy
porozumienia zapewniały mu bezwzględną ochronę przed potencjalną nawet konkurencją innych
Dystrybutorów. Żaden z uczestników tak zorganizowanego systemu dystrybucji nie mógł więc prowadzić nie
tylko aktywnej, ale i biernej sprzedaży, poza przyznane mu terytorium kontraktowe.
Tymczasem, zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów wyłączenia spod zakazu
określonego art. 5 ust. 1 ustawy, nie stosuje się do porozumień wertykalnych, które bezpośrednio lub pośrednio,
samodzielnie lub w powiązaniu z innymi okolicznościami zależnymi od stron tych porozumień, mają na celu lub
powodują ograniczenie obszaru lub kręgu podmiotów (klientów), którym nabywca może sprzedawać towary
objęte porozumieniem. Przepis ten wprowadza jednocześnie pewne, enumeratywnie wymienione wyjątki,
określające sytuacje, których wystąpienie nie pozbawia jeszcze danego porozumienia przywileju wyłączenia
grupowego. Są to kolejno dopuszczalne ograniczenia dotyczące:
- aktywnej sprzedaży na określonym terytorium lub określonej grupie klientów, w stosunku do których sprzedaż
została zastrzeżona dla dostawcy lub dla innego nabywcy, jeżeli ograniczenia te nie utrudniają klientom
nabywcy sprzedaży towarów objętych porozumieniem,
- sprzedaży towarów ostatecznym użytkownikom przez dystrybutora hurtowego,
- ograniczenia przy odsprzedaży towarów podmiotom nie należącym do systemu dystrybucji selektywnej,
- ograniczenie przy sprzedaży komponentów, służących do produkcji towarów substytucyjnych w stosunku do
towarów sprzedawanych przez dostawcę.
Wszelkie inne obwarowania limitujące obszar lub krąg odbiorców, którym nabywca może sprzedawać
towary objęte porozumieniem są niedopuszczalne, a ich wystąpienie w porozumieniu, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt
3 ustawy, stanowi naruszenie przepisu art. 5 tego aktu prawnego.
Zakaz prowadzenia „biernej” sprzedaży nie jest ujęty w katalogu wyjątków, a obowiązywanie tego
zakazu uznać należy za przejaw wprowadzenia przez strony porozumienia bezwzględnej ochrony terytorialnej i
zakłócenie przez to reguł konkurencji. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, dostawcy wolno połączyć
przyznanie wyłącznego terytorium z przydzieleniem wyłącznej grupy klientów, z tym że ochrona
przydzielonych na zasadzie wyłączności terytoriów bądź grup klientów musi jednak dopuszczać bierną sprzedaż
na te obszary lub tym grupom klientów. Wynika stąd, że aczkolwiek terytoria kontraktowe mogą być
przydzielone wyłącznie wskazanym dystrybutorom, to jednak ich ochrona przed konkurencją wewnątrzmarkową
nie może mieć bezwzględnego charakteru. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie również w aktualnym
orzecznictwie europejskim.
W ocenie organu antymonopolowego zapisy umowy o współpracy nie dopuszczały jakichkolwiek form
sprzedaży biernej, realizowanej na rzecz klientów spoza przydzielonego PRONAR Sp. z o.o. obszaru
kontraktowego, ustanawiając w ten sposób bezwzględną i absolutna ochronę terytorialną. Złamanie tych
obwarowań zagrożone było ponadto poważnymi sankcjami z przedterminowym zerwaniem umowy włącznie.
W konsekwencji kwestionowane porozumienie przewidywało podział rynków zbytu i - w połączeniu z
unifikacją zachowań cenowych - zanik szczątkowych chociażby form rywalizacji pomiędzy Dystrybutorami
Regionalnymi, ze szkodą dla ostatecznych odbiorców, czym wypełniało one przesłanki z art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt
3.
Dokonując oceny zebranego materiału dowodowego oraz analizując wszystkie okoliczności sprawy,
organ antymonopolowy odstąpił od wymierzenia kary pieniężnej, kierując się przy tym następującymi
przesłankami:
1. okres trwania kwestionowanego porozumienia był ograniczony, a sama umowa przestała obowiązywać z
końcem 2002 r.,
2. już w trakcie trwania niniejszego postępowania nowy organizator (Spółka LOTOS OIL S.A.) i inni uczestnicy
sieci dystrybucji produktów GRUPY LOTOS S.A. z własnej inicjatywy zmienili umowy o współpracy w ten
sposób i usunęli z nich kwestionowane przez Prezesa UOKiK zapisy. W ten sposób podstawowy cel
chroniony ustawą antymonopolową został osiągnięty.
Mając na względzie powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji. [...]
291
Decyzja
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę Tadeusza P. - Żegluga Śródlądowa w S. i Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Aleksandra Patkowskiego w S. za ograniczającą
konkurencję
(Nr RŁO-13/2003)
Na podstawie art. 89 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 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po wszczęciu z urzędu
postępowania antymonopolowego przeciwko przedsiębiorcy Tadeuszowi P. - Żegluga Śródlądowa w S. i
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Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra Patkowskiego w S. działając
w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za ograniczające konkurencję i
naruszające zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy porozumienie wertykalne na lokalnym rynku
usług przewozu osób statkiem po rzece Wiśle w S., polegające na zobowiązaniu się Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Aleksandra Patkowskiego w S. do kupowania usługi przewozu
osób statkiem po rzece Wiśle w S. wyłącznie od przedsiębiorcy Tadeusza P. - Żegluga Śródlądowa w S. i
nakazuje zaniechania jego stosowania.
UZASADNIENIE
W dniu 13 listopada 2003 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Ł. wszczął z
urzędu postępowanie antymonopolowe przeciwko przedsiębiorcy Tadeuszowi P. - Żegluga Śródlądowa w S.
(dalej Tadeusz P.) i Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra
Patkowskiego w S. (dalej PTTK) pod zarzutem zawarcia porozumienia wertykalnego ograniczającego
konkurencję na lokalnym rynku usług przewozu osób statkiem po rzece Wiśle w S. Ww. porozumienie
obowiązywało w dniu wszczęcia postępowania antymonopolowego. Z informacji Urzędu stanowiących
podstawę do wszczęcia postępowania antymonopolowego wynikało, że w dniu 25 stycznia 2001 r. Tadeusz P. i
PTTK uzgodnili, iż PTTK będzie dokonywał zakupu usługi przewozu osób statkiem po rzece Wiśle w S. przez
okres 5 lat wyłącznie od Tadeusza P., w zamian za dziesięcioprocentowy rabat od ceny podstawowej biletu.
Powyższe zachowanie wypełniło znamiona definicji porozumienia określone w art. 4 pkt 4 lit. b 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 ustawą antymonopolową.
Tadeusz P. miał w 2000 r. i na koniec 2003 r. na rynku usług przewozu statkiem po rzece Wiśle w S.
pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej, ustaloną na podstawie wartości
sprzedaży usług objętych porozumieniem. Tym samym porozumienie to nie podlegało wyłączeniu spod zakazu
określonego w art. 5 ustawy antymonopolowej, na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 142, poz. 1189).
W ocenie Urzędu opartej na posiadanym materiale dowodowym i orzecznictwie antymonopolowym,
naruszenie przez ww. przedsiębiorców art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej było bezsporne.
W przedmiotowej sprawie uczestnicy porozumienia dokonali podziału rynku według kryterium podmiotowego.
Następstwem wyłącznego zakupu przez PTTK usług Tadeusza P. było ograniczenie konkurencji na rynku usług
przewozu statkiem po rzece Wiśle w S. Jednocześnie ze względu na ograniczone skutki zawartego porozumienia
dla konkurencji i konsumentów, Urząd uznał niniejsze porozumienie za sprawę mniejszej wagi dla ochrony
konkurencji i konsumentów.
Uczestnicy porozumienia nie spełniali przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 4 ustawy
antymonopolowej wyłączających stosowanie przepisów art. 89 ust. 1-3 tej ustawy. W związku z powyższym w
dniu 5 grudnia 2003 r. na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy antymonopolowej Urząd wystąpił do PTTK i Tadeusza
P. z propozycją przyznania się do naruszenia przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 tej ustawy w następstwie zawarcia
porozumienia wertykalnego ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku usług przewozu osób statkiem po
rzece Wiśle w S., polegającego na uzgodnieniu wyłącznego zakupu przez PTTK usługi przewozu osób statkiem
po rzece Wiśle w S. od Tadeusza P.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie uczestnicy porozumienia przyznali się do naruszenia ww.
przepisów ustawy antymonopolowej. Tym samym przesłanki artykułu 89 ust. 2 ustawy antymonopolowej
zostały spełnione.
Stosownie do art. 89 ust 3 ustawy antymonopolowej odwołanie od niniejszej decyzji nie
przysługuje.[…]
292
Decyzja
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w K. za
ograniczającą konkurencję
(Nr RPZ-30/2003)
Na podstawie art. 9 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy
§ 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.),
po rozpoznaniu sprawy wszczętej z urzędu, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję nadużywanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w K. pozycji dominującej na lokalnym rynku wykonywania usług dostawy wody i odbioru
ścieków, polegające na narzucaniu odbiorcom tych usług uciążliwego i przynoszącego nieuzasadnione korzyści
warunku umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie dotyczącym rozliczania ilości
pobranej wody w sytuacji, gdy doszło do zawinionego przez usługobiorcę zaboru lub uszkodzenia wodomierza,
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przez przyjęcie założenia, że jest ona równa ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury istniejącego
przyłącza przez okres od dnia ostatniego odczytu wodomierza do dnia stwierdzenia zaboru lub uszkodzenia
wodomierza przez usługodawcę i nakazuje się zaniechanie jej dalszego stosowania.
UZASADNIENIE
Opiniując wzorzec umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, opracowany i stosowany przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w K. (zwane dalej Spółką), zastrzeżenia Urzędu
wywołała treść § 9 wzorca umowy. W przepisie tym uregulowany został sposób ustalenia należności za pobraną
wodę oraz odprowadzone ścieki w sytuacji, gdy z winy odbiorcy nastąpił zabór wodomierza lub jego
uszkodzenie. Postanowienie § 9 wzorca umowy zobowiązuje w takiej sytuacji usługobiorcę do zapłaty za pobór
wody w ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury istniejącego przyłącza przez okres od dnia
ostatniego odczytu wodomierza do dnia stwierdzenia zaistnienia ww. okoliczności.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Urząd ustalił i zważył, co następuje:
Art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
zwanej dalej ustawą antymonopolową za praktykę ograniczającą konkurencję uznaje nadużywanie przez
przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku, a poszczególne punkty następnego ustępu tego artykułu
przykładowo wyliczają zakazane zachowania. Spółka jest jedynym przedsiębiorcą, który na terenie miasta K.
świadczy usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Usługi te świadczone są w warunkach monopolu
naturalnego. Zasięg geograficzny tego rynku wyznacza zasięg sieci, za pośrednictwem której Spółka wykonuje
ww. usługi. Stąd na rynku wykonywania tych usług, wobec braku konkurentów, Spółka jest monopolistą. Z
uwagi na tak dużą siłę rynkową Spółka podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie antymonopolowej.
Przedmiotem niniejszego postępowania antymonopolowego było ustalenie, czy wprowadzając do
wzorca umów zakwestionowany sposób rozliczania odbiorców, Spółka nadużyła swojej pozycji na rynku.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) nie reguluje sposobu rozliczania odbiorców w sytuacji, gdy z ich winy nastąpiło
uszkodzenie wodomierza lub jego zabór. Zgodnie z art. 19 tej ustawy rady gmin zobowiązane zostały do
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który powinien określać prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług, m. in. co do sposobu rozliczeń w oparciu o
ceny i stawki opłat ustalone w taryfach. Taki regulamin obowiązuje również na obszarze działania Spółki
(Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta K. przyjęty został uchwałą Rady
Miejskiej K. z dnia 12 września 2002 r. nr XLVIII/621/2002), lecz nie zostały w nim sprecyzowane zasady
rozliczeń odbiorców usług w sytuacjach unormowanych w zakwestionowanym postanowieniu wzorca umowy.
Wobec braku regulacji prawnych dotyczących sposobu rozliczania odbiorców usług w sytuacji, gdy doszło do
zawinionego przez niego zaboru lub uszkodzenia wodomierza, rozliczanie powinno odbywać się na zasadach
ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego (umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie
ścieków są przecież umowami o charakterze cywilnym), w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną przez sprawcę z własnej winy lub z winy osoby odpowiedzialnej za szkodę. Zgodnie z art.
415 Kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Ciężar dowodu
wszystkich przesłanek odpowiedzialności spoczywa, zgodnie z art. 6 Kc, na poszkodowanym. Zakwestionowane
postanowienie § 9 wzorca zwalnia Spółkę z takiego obowiązku, co stawia ją w sytuacji korzystniejszej od
kontrahenta, odbiorcy jej usług.
Spółka, jak każdy przedsiębiorca, obciążona jest ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Oznacza to, że w jej interesie jest podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania
możliwości powstania strat oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków. Zdaniem Urzędu podejmowane w
tym celu działania nie mogą nakładać na odbiorców ciężarów większych od tych, jakie są powszechnie
stosowane w warunkach funkcjonowania nieskrępowanych mechanizmów rynkowych. W swoich wyjaśnieniach
Spółka podniosła, iż zakwestionowany sposób rozliczania odbiorców zapobiega kradzieżom wody. Spółka
wyjaśniła ponadto, iż intencją wprowadzenia zakwestionowanego rozwiązania było zobligowanie odbiorców do
sprawowania pieczy nad wodomierzem oraz do niezwłocznego informowania usługodawcy o zaobserwowanych
nieprawidłowościach w stanie tych urządzeń. Spółka wyjaśniła, iż nie ma możliwości nieustającej kontroli stanu
wodomierzy, a przedmiotowy zapis umowy ma na celu zabezpieczenie jej interesów w sytuacji, gdy odbiorca
świadomie pragnie uszczuplić jej dochody i swoim zawinionym postępowaniem doprowadza do powstania
sytuacji objętej uregulowaniem wskazanym w tym postanowieniu. Spółka podkreśliła, iż zastosowanie tego
przepisu będzie miało charakter sporadyczny, o czym świadczy wystąpienie dotychczas jednego przypadku, gdy
sąd cywilny zasądził na jej rzecz odszkodowanie, którego wysokość ustalona została w oparciu o
zakwestionowane zasady. Zdaniem Spółki techniczne ustalenie zużycia wody w przypadku kradzieży w oparciu
o przepływ wody pełnym przekrojem rury ma pełne uzasadnienie w przypadku prowadzenia przez odbiorcę
działalności gospodarczej, w tym rolniczej szczególnie takiej, która charakteryzuje się dużym okresowym
zapotrzebowaniem na wodę.
W ocenie Urzędu przytoczone przez Spółkę argumenty nie uzasadniają zaakceptowania przyjętego
przez nią rozwiązania. W celu skutecznego zapobiegania kradzieżom wody, Spółka może skorzystać z innych
rozwiązań, chociażby częściej kontrolować stan sieci oraz wodomierzy, a wobec stwierdzonych przypadków
celowego uszkodzenia lub zaboru tych urządzeń, dochodzić od sprawcy, na drodze cywilnej, naprawienia
poniesionej szkody, której pokrycie związane jest z zapłatą za naprawę urządzenia i jego legalizację lub za
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montaż nowego wodomierza, oraz zapłaty za pobraną wodę. Na Spółce spoczywa ciężar udowodnienia, jaki był
faktyczny lub domniemany pobór wody od czasu ostatniego odczytu wodomierza. W tym celu można wzorować
się na rozwiązaniu przyjętym w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). Zgodnie z tym przepisem
w przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza (lub w okresie 12 miesięcy, jak zostało przyjęte w Regulaminie obowiązującym na obszarze miasta
K.), a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Zdaniem Urzędu właśnie taki sposób rozliczania ilości pobranej wody powinien zostać przyjęty w umowie w
odniesieniu do sytuacji, gdy udowodniono zawiniony przez usługobiorcę zabór lub uszkodzenie wodomierza, w
tym w szczególności wobec odbiorców z grupy gospodarstw domowych, co do których nie można przyjąć z góry
domniemania, że zagospodarowali pobraną w tak znacznych ilościach wodę (domniemanie takie byłoby zasadne
raczej wobec odbiorców wykorzystujących wodę na cele produkcyjne czy rolnicze). Żądanie odszkodowania w
wyższej kwocie powinno natomiast odbywać się na zasadach ogólnych, na drodze cywilnej, a nie podlegać
uregulowaniu w umowie. W ocenie Urzędu sposób rozliczania nieuczciwych odbiorców, o którym stanowi
zakwestionowane postanowienie wzorca umowy, może jedynie zostać wskazany w umowie (wówczas spełniony
zostałby cel prewencyjny), lecz nie powinien stanowić podstawy do naliczania należności, którą zgodnie z § 7
pkt 6 umowy odbiorca ma obowiązek uregulować, nawet w sytuacji, gdy złoży reklamację odnośnie wysokości
otrzymanego rachunku. W odniesieniu do takich sytuacji, jak wyżej wyjaśniono, zasadne byłoby przyjęcie
rozwiązania zawartego w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W ocenie Urzędu rozwiązanie przyjęte w
zakwestionowanym postanowieniu pozwala uznać je za swoisty rodzaj kary umownej. Kary takie dostawca
wody może zastrzec w umowie, również na wypadek stwierdzonego nielegalnego poboru wody, lecz ich
wysokość powinna uwzględniać interes ekonomiczny obu stron umowy oraz pozostawać w właściwej proporcji
do wartości szkody jaką dostawca może ponieść. Kwestia wysokości kary umownej była też przedmiotem
orzecznictwa Sądu Najwyższego (patrz wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 17
marca 1988 r. sygn. IV CR 58/88). W wyroku tym Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż kara umowna równa
wysokości odszkodowania, jak również ją przewyższająca, jest rażąco wygórowana, gdyż traci charakter
surogatu odszkodowania oraz prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.
Powyższe okoliczności uzasadniają, zdaniem Urzędu, uznanie postanowienia § 9 wzorca umów
stosowanych przez Spółkę za uciążliwy warunek umowy, którego stosowanie jest zakazane przepisem art. 8 ust.
2 pkt 6 ustawy antymonopolowej. W przepisie tym zawarty został zakaz narzucania uciążliwych warunków
umów, przynoszących przedsiębiorcy narzucającemu takie warunki nieuzasadnione korzyści. Do naruszenia tego
przepisu dochodzi wówczas, gdy spełnione zostają łącznie trzy przesłanki: zakwestionowane warunki umów są
uciążliwe, zostają kontrahentowi narzucone i przynoszą nieuzasadnione korzyści przedsiębiorcy stosującemu
dane warunki umów. Uciążliwość przyjętego przez Spółkę rozwiązania została powyżej przedstawiona.
Narzucanie uciążliwych warunków umów musi mieć charakter przymusowy, wymuszony przez podmiot
dominujący posiadaną siłą rynkową. Z racji funkcjonowania w warunkach monopolu naturalnego siłę taką
Spółka niewątpliwie posiada.
Nieuzasadnione korzyści Spółki w analizowanej sytuacji polegają na narzuceniu odbiorcom usług zasad
rozliczeń, w oparciu o które mogą zostać oni obciążeni kosztami usługi, która nie została na ich rzecz wykonana.
Kwestionowane postanowienie wzorca umowy zwalnia bowiem Spółkę z obowiązku wykazania i udowodnienia
jaki był faktyczny pobór wody w okresie od stwierdzonego celowego uszkodzenia wodomierza lub jego zaboru,
tak jakby w tych okolicznościach każdorazowo następował nieprzerwany, całodobowy pobór wody. W ocenie
Urzędu jest to wysoce nieprawdopodobne, a Spółce daje komfort uniknięcia kosztów i wysiłków związanych z
wykazaniem, jaką szkodę faktycznie poniosła.
Stąd orzeczono jak w sentencji decyzji.[…]
293
Decyzja
z dnia 22 stycznia 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez 13 dystrybutorów samochodów osobowych za ograniczające
konkurencję
(Nr RKT-1/2004)
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 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002
r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego
wszczętego na wniosek DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w G. przeciwko Fiat Auto Poland S.A. w B., przedsiębiorcy
Barbarze G. - GANINEX w G., przedsiębiorcy Adamowi G. - PHU GANINEX Adam Gazda w P.,
przedsiębiorcy Andrzejowi T. - F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANS-AUTO
Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P., PARTNER
Jarosław P., Władysław P. spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż., AUTO - HIT Sp. z o.o. w T.,
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SZCZĘSNY - ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B. - działając w imieniu Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. na podstawie art. 9 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą
zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, praktykę polegającą na zawarciu przez Fiat Auto Poland
S.A. w B., przedsiębiorcę Barbarę G. - GANINEX w G. przedsiębiorcę Adama G. - PHU GANINEX Adam
Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. - F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANSAUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P.,
PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż.,
AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B.
porozumienia, polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio warunków sprzedaży towarów poprzez
odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej
odsprzedaży z uwagi na fakt, że DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym i nakazuje
zaniechania jej stosowania.
II. na podstawie art. 9 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą
zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, praktykę polegającą na zawarciu przez Fiat Auto Poland
S.A. w B., przedsiębiorcę Barbarę G. - GANINEX w G., przedsiębiorcę Adama G. - PHU GANINEX Adam
Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. - F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANSAUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P.,
PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż.,
AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B.
porozumienia, polegającego na ograniczaniu lub kontrolowaniu zbytu poprzez odmowę sprzedaży samochodów
osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS
Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym i nakazuje zaniechania jej stosowania.
III. na podstawie art. 9 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą
zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, praktykę polegającą na zawarciu przez Fiat Auto Poland
S.A. w B., przedsiębiorcę Barbarę G. – GANINEX w G., przedsiębiorcę Adama G. – PHU GANINEX Adam
Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANSAUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P.,
PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż.,
AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B.
porozumienia polegającego na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców
nieobjętych porozumieniem poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto
Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich
użytkownikiem docelowym i nakazuje zaniechania jej stosowania.
IV. na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 wymienionej na wstępie ustawy nakłada się na Fiat Auto Poland S.A. w B.
karę pieniężną w wysokości 471.700 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych),
płatną do budżetu państwa.
UZASADNIENIE
W dniu 6 grudnia 2002 r., wszczęte zostało na wniosek DCS Auto Turyn Sp. z o.o. z w G. (zwanego
dalej DCS lub Wnioskodawcą), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego
dalej organem antymonopolowym), postępowanie antymonopolowe w sprawie zawarcia przez Fiat Auto Poland
S.A. w B. (zwany dalej FAP S.A.), przedsiębiorcę Barbarę G. - GANINEX w G., przedsiębiorcę Adama G. PHU GANINEX Adam Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z
o.o. w W., TRANS-AUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR
Sp. z o.o. w P., PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z
o.o. w Ż., AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B.
porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio warunków
sprzedaży towarów poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp.
z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, że DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem
docelowym, co może naruszać art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową, ograniczaniu lub
kontrolowaniu zbytu poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn
Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem
docelowym, co może naruszać art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z
rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych
przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn
Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co może naruszać art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
W uzasadnieniu wniosku DCS Auto Turyn Sp. z o.o. wyjaśnił, iż z polecenia Fiat Auto Poland S.A.
wskazani imiennie dystrybutorzy nowych pojazdów samochodowych otrzymali zakaz dostarczania samochodów
osobowych DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu ich dalszej odsprzedaży co jego zdaniem wypełniało znamiona
praktyki ograniczającej konkurencję polegającej na zawarciu porozumienia zakazanego zapisami art. 5 ust. 1 pkt
1, 2 i 6 ustawy antymonopolowej.
Organ antymonopolowy zważył co następuje:
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem
jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Artykuł
powyższy wskazuje również przykładowe zachowania, które wypełniać mogą znamiona praktyki ograniczającej
konkurencję polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję.
Pierwszym zarzutem postawionym przez wnioskodawcę był zarzut zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio warunków sprzedaży
towarów poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w
celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, że DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym,
co mogło naruszać art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zakazane
są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób
konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i
innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Zgodnie z przytoczonymi definicjami porozumienie, które
zostało zawarte przez FAP S.A. oraz jego dystrybutorów spełnia wszystkie cechy porozumienia pionowego –
zawartego pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu tj. FAP S.A. szczebel hurtowy,
dystrybutorzy zaś szczebel detaliczny.
DCS Auto Turyn Sp. z o.o. na skutek rozesłania wiadomości został wykluczony z grona potencjalnych
kontrahentów FAP S.A. i jego dystrybutorów. Ewentualna zgoda została uwarunkowana faktem posiadania
statusu „klienta docelowego” przez Wnioskodawcę lub inny podmiot chcący świadczyć podobne jak
Wnioskodawca usługi. W każdym innym przypadku współpraca z takimi przedsiębiorcami była zakazana, a jej
podejmowanie zostało obwarowane sankcjami. Jak wskazano powyżej nie jest dopuszczalny kategoryczny zakaz
dostarczania przedsiębiorcom nienależącym do systemu dystrybucyjnego towarów objętych porozumieniem
przez dystrybutorów działających w systemie dystrybucji selektywnej (w tym także dystrybucji nowych
pojazdów samochodowych). Nawet w przypadku dystrybucji nowych pojazdów samochodowych, która, jak już
wspomniano, jest nieco bardziej liberalna w zakresie dopuszczalności dystrybucji selektywnej ilościowej (a
m.in. takie cechy nosi obecnie funkcjonujący system dystrybucyjny FAP S.A.) nie jest możliwe obwarowanie
dopuszczalności dostarczania przedsiębiorcom nienależącym do systemu dystrybucyjnego towarów objętych
porozumieniem, zastrzeżeniami odmiennymi od tych, które pozwalają jednoznacznie stwierdzić fakt udzielenia
konsumentowi pisemnego pełnomocnictwa do zakupu konkretnego modelu – opisana działalność pośredników.
Nie było zatem dozwolone zawarcie porozumienia, na mocy którego ewentualną dalszą współpracę uzależniono
od posiadania statusu „klienta docelowego”. Powyższa ocena zawartego porozumienia zachowuje swoją
aktualność zarówno, gdy jest dokonywana pod kątem dopuszczalności podejmowania opisywanych działań w
ramach systemu dystrybucji selektywnej, jak i w ramach specyficznego systemu dystrybucji pojazdów
samochodowych. Także zawarte porozumienie dystrybucyjne (system „Umów o koncesję na sprzedaż”) w żaden
sposób nie uprawnia do powyższego działania, gdyż nie zostało wyłączone spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję, a po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia
określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję mimo powołanego zapisu o dopuszczalności wprowadzenia zakazu
odsprzedawania pojazdów kontraktowych dystrybutorom nienależącym do sieci, z dniem 1 maja 2004 r. ww.
działalność stanie się dopuszczalna. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1400/2002 w art. 4 pkt 1 lit. b ppkt
(iii) analogicznie do rozporządzenia krajowego umożliwia zobligowanie dystrybutora do niedostarczania
nowych pojazdów samochodowych nieautoryzowanym dystrybutorom. Ustawodawstwo i orzecznictwo Unii
Europejskiej, jak wspomniano powyżej, mimo ww. zapisu jednoznacznie przesądza o dopuszczalności działania
pośredników. Sąd Antymonopolowy w wyrokach z dnia 6 grudnia 1995 r. (sygn. akt XVII Amr 47/95) oraz z
dnia 8 stycznia 1997 r. (sygn. akt XVII Ama 65/96) w odniesieniu do transakcji wyłącznych stwierdził, że nie
powinno być przeszkód przy interpretowaniu przepisów ustawy antymonopolowej dla uwzględnienia
pozytywnych doświadczeń wynikających z wypracowanych w tym względzie standardów prawnych
funkcjonujących w Unii Europejskiej. Zdaniem organu antymonopolowego nic nie stoi zatem na przeszkodzie,
aby treść zapisów rozporządzenia krajowego (jak wspomniano powyżej, analogicznego w treści do
rozporządzenia UE) interpretować przy wykorzystaniu praktyki Unii Europejskiej, wykorzystując jednocześnie
jej dorobek orzeczniczy, a w związku z powyższym opisywaną działalność pośredników uznać obecnie i w
przyszłości za dopuszczalną.
Wobec powyższego, poprzez zastrzeżenie warunku posiadania przez Wnioskodawcę statusu „klienta
docelowego” praktycznie uniemożliwiono podjęcie i rozwój działalności polegającej na nabywaniu pojazdów
samochodowych w imieniu i na rachunek klientów, a Wnioskodawca został bezprawnie wyeliminowany z
krajowego rynku dystrybucji pojazdów samochodowych. Wybór formy prowadzonej działalności należy do
przedsiębiorcy i w granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy dysponuje on w tym
zakresie pełną swobodą. Nowy samochód osobowy z pewnością nie należy do rzeczy nabywanych machinalnie
czy impulsywnie charakteryzując się znacznym stopniem skomplikowania, gdyż nawet w obrębie konkretnego
modelu występować może kilka jego wersji. Procedura związana z zakupem nowego pojazdu obejmuje wiele
różnego rodzaju czynności, by wymienić chociażby sprzedaż dotychczasowego samochodu, zaciągnięcie
kredytu, wybór marki, modelu i wersji, negocjacje cenowe, odbiór pojazdu, jego ubezpieczenie i ewentualne
doposażenie. W związku z powyższym do ww. czynności przydatny jest udział profesjonalnego pomocnika,
którym może być autoryzowany dystrybutor, ale może to być także (pod określonymi warunkami) pośrednik.
Działalność FAP S.A. oraz pozostałych uczestników porozumienia miała na celu arbitralne i bezprawne
ograniczenie ww. swobody. Należy zatem przyjąć, że celem, a także skutkiem zawartego porozumienia jest
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wyeliminowanie wnioskodawcy z krajowego rynku dystrybucji pojazdów samochodowych, gdyż zawierając
porozumienie, FAP S.A. oraz jego dystrybutorzy bezpośrednio ustalili warunki zarówno sprzedaży towarów
(zakaz współpracy z Wnioskodawcą) jak i ich zakupu (konieczność posiadania przez DCS statusu „klienta
docelowego”). Ograniczenie konkurencji na rynku właściwym wystąpiło przede wszystkim w zakresie
konkurencji wewnątrzmarkowej, gdyż działalność pośredników osłabić mogła wyłączność terytorialną
dystrybutorów wzmacniając pasywną sprzedaż nowych pojazdów samochodowych. Ograniczenie konkurencji
mogło także godzić w konkurencję międzymarkową, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, aby pośrednik,
reprezentując stronę popytową nabywał samochody różnych marek.
Mimo iż w niniejszej sprawie przyjęto rynek właściwy terytorialnie jako terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej to zauważyć należy, że z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej działalność pośredników, obecnie
funkcjonujących na terytorium UE rozciągnie się także na terytorium Polski, zawarte porozumienie
ograniczające sprzedaż określonym podmiotom nienależącym do sieci dystrybucyjnej FAP S.A. będzie mogło
skutkować także na obszarze wykraczającym poza terytorium Polski.
W związku z powyższym orzeczono jak w pkt I sentencji.
Drugim z zarzutów postawionych przez Wnioskodawcę był zarzut zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję polegającego na ograniczaniu lub kontrolowaniu zbytu poprzez odmowę sprzedaży
samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na
fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co mogło naruszać art. 5 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w
szczególności na ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji.
W przedmiotowej sprawie organizator sieci dystrybucyjnej tj. FAP S.A. bezpośrednio ograniczył zbyt nowych
pojazdów samochodowych w ten sposób, że wskazał, który z podmiotów i w jakich warunkach nie może być
nabywcą ww. produktów. Działanie takie nie było możliwe bez kontrolowania tego zbytu poprzez zarówno
bieżące monitorowanie funkcjonowania sieci jak i wydawanie wiążących poleceń uczestnikom tej sieci.
Działania powyższe podejmowane przez podmioty reprezentujące stronę podażową rynku (FAP S.A. oraz jego
dystrybutorzy) doprowadziły do tego, że dobra będące przedmiotem dystrybucji nie są oferowane w takim
zakresie w jakim byłoby to dopuszczalne, gdyż przez działania FAP S.A. oraz jego dystrybutorów ograniczona
została możliwość podjęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu pojazdów
samochodowych w imieniu i na rachunek klienta. Można również domniemywać, że wysoce prawdopodobne
będzie analogiczne zachowanie wobec innych podmiotów – także nie posiadających statusu „klienta
docelowego”.
Pewnej grupie uczestników rynku bezprawnie ograniczono zatem dostęp do produktów oferowanych za
pomocą sieci dystrybucyjnej FAP S.A., ponieważ działanie FAP S.A. oraz jego dystrybutorów dotyczące
Wnioskodawcy odnosi się także do konsumentów. Konsumenci zostali bowiem pozbawieni możliwości
skorzystania z usług profesjonalnego pośrednika w sytuacji, w której konkretny konsument nie będzie
zainteresowany samodzielnym poszukiwaniem najkorzystniejszej oferty wśród obecnych na rynku
dystrybutorów zwłaszcza wobec ograniczonej ich podaży, którą ogranicza przyjęty przez FAP S.A. system
dystrybucji zawierający w sobie elementy ograniczające ilość dystrybutorów na danym obszarze. Zdaniem
organu antymonopolowego nie jest dopuszczalne ograniczenie zbytu tylko do określonego katalogu nabywców,
jeżeli tego typu ograniczenie nie jest niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w art. 7 ustawy
antymonopolowej (m.in. polepszenie dystrybucji towarów). Przyjęte przez FAP S.A. rozwiązanie oznacza, że
poprzez ograniczenie zbytu towarów objętych porozumieniem pewna specyficzna forma działalności
gospodarczej (a zarazem nabywania towarów przez konsumentów) uzupełniająca istniejący system dystrybucji
została wyeliminowana, gdyż uniemożliwiono w ogóle jej powstanie. Skutek dla konkurencji jest jednocześnie
analogiczny do wskazanego w uzasadnieniu pkt I sentencji.
W związku z powyższym orzeczono jak w pkt II sentencji.
Ostatnim z zarzutów postawionych przez Wnioskodawcę był zarzut zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję polegającego na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku
przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych
przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn
Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co mogło naruszać art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Art. 5 ust. 1
pkt 6 ustawy antymonopolowej stanowi, iż zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające na
ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z niego przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem. Zdaniem
organu antymonopolowego opisane działania FAP S.A. oraz jego dystrybutorów wyeliminowały z rynku
dystrybucji pojazdów samochodowych Wnioskodawcę, gdyż nie uczestnicząc w systemie dystrybucji
utworzonym przez FAP S.A. nie ma on jakiejkolwiek możliwości dystrybuowania nowych samochodów
oferowanych przez FAP S.A. Nie jest też wobec powyższego możliwe podjęcie działalności polegającej na
nabywaniu samochodów w imieniu i na rachunek klientów, gdyż kategoryczny zakaz FAP S.A. przekreślił
jakąkolwiek możliwość współpracy z przedsiębiorcami, którzy nie należą do sieci FAP S.A. Z drugiej strony
działanie powyższe utrudnia powstanie konkurencji dla uczestników sieci dystrybucyjnej w postaci pośredników
działających w imieniu i na rzecz klientów. Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego niniejszej decyzji, tego
rodzaju działalność jest powszechna na terenie Unii Europejskiej i wysoce prawdopodobne jest, że po
przystąpieniu Polski do UE tego rodzaju działalność rozpowszechni się także w Polsce. Działania FAP S.A.

23

należy zakwalifikować jako przeszkodę w działalności (czy to powstaniu czy to rozwoju) tego rodzaju, a zatem
ograniczenie konkurencji na rynku dystrybucji nowych samochodów osobowych. Powtórzyć także należy, że
ograniczenie konkurencji na rynku właściwym wystąpiło przede wszystkim w zakresie konkurencji
wewnątrzmarkowej, gdyż działalność pośredników osłabić mogła wyłączność terytorialną dystrybutorów
wzmacniając pasywną sprzedaż nowych pojazdów samochodowych. Zauważyć jednakże należy, że ograniczenie
konkurencji może wystąpić także w odniesieniu do konkurencji międzymarkowej, gdyż nic nie stoi na
przeszkodzie aby pośrednik, reprezentując stronę popytową nabywał samochody różnych marek np.
specjalizując się w określonym segmencie rynku (niezależnie od marki) lub kraju pochodzenia pojazdu.
Wskazane powyżej ograniczenie godzi także w konsumentów, gdyż pozbawieni oni zostali korzyści
wynikających ze zwiększonej konkurencyjności rynku przede wszystkim w zakresie cen.
W związku z powyższym orzeczono jak w pkt III sentencji.[…].
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Decyzja z dnia 5.11.2003 r. (nr DPI-72/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Res
Publica Press International Sp. z o.o.
Decyzja z dnia 6.11.2003 r. (nr DAR-17/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez SOCIETA’PER I SERVIZI BANCARI S.A. w M. oraz Bank Polska Kasa Opieki
S.A. w W. nad Centrum Kart S.A. w W.
Decyzja z dnia 6.11.2003 r. (nr RKR-33/03) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 22 maja 2003 r., nr RKR-33/03
Decyzja z dnia 6.11.2003 r. (nr RLU-37/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. przeciwko Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o. w W.
Decyzja z dnia 6.11.2003 r. (nr RWR-34/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo-Produkcyjnemu „KOMFORT”
w Z.
Decyzja z dnia 7.11.2003 r. (nr RŁO-9/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
wniosku przedsiębiorcy Janusza G. - „TRANS CAMP” w O. przeciwko Gminie O.
Decyzja z dnia 7.11.2003 r. (nr RWR-35/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Biuru Turystyczno - Usługowemu JUWENTUR Sp. z o.o. w
W. (publ. - poz. 286 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 12.11.2003 r. (nr RBG-25/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
dwunastu przedsiębiorcom - właścicielom korporacji taksówkowych w B.
Decyzja z dnia 12.11.2003 r. (nr RKT-49/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Powszechnej Kasie Oszczędnościowej Bank Polski S.A. w W.
Decyzja z dnia 12.11.2003 r. (nr RLU-38/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w L. przeciwko Multimedia
Polska Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 14.11.2003 r. (nr RPZ-23/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorców Stefana i Urszuli J. - Zakład Przetwórstwa Spożywczego „DUET” w K. przeciwko
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w W.
Decyzja z dnia 15.11.2003 r. (nr RWA-16/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w W. nad Drukarnią Skarbową
S.A. w W.
Decyzja z dnia 17.11.2003 r. (nr RBG-26/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorców Jana B., Bogusława Ch. i Jana P. przeciwko Zrzeszeniu Transportu w T.
Decyzja z dnia 17.11.2003 r. (nr RWA-17/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w M.
Decyzja z dnia 19.11.2003 r. (nr RKT-50/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w J.
Decyzja z dnia 20.11.2003 r. (nr DPI-73/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Gerb. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG w N. nad Norgips Polska Sp. z o.o. w
B.
Decyzja z dnia 20.11.2003 r. (nr DUN-41/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
KNOR Sp. z o. o. w G.
Decyzja z dnia 20.11.2003 r. (nr RKT-51/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Kredyt Bank S.A. w W. (publ. - poz. 287 w niniejszym nr
Dziennika)
Decyzja z dnia 20.11.2003 r. (nr RKT-52/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Górnośląskiemu Bankowi Gospodarczemu S.A. w K.
Decyzja z dnia 20.11.2003 r. (nr RKT-54/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w W.
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Decyzja z dnia 21.11.2003 r. (nr RPZ-24/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Krystynie O. - Wdrażanie Nowych Form
Edukacji Centrum Edukacji „Alfa” w P.
Decyzja z dnia 21.11.2003 r. (nr RWA-18/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Biuru Podróży ALFA STAR Sp. j. w R.
Decyzja z dnia 22.11.2003 r. (nr RBG-32/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Wiesława L. - Firma W. L. Produkcja-Handel-Usługi w Ł. przeciwko Pomorskiej Spółce
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziałowi Zakład Gazowniczy w B.
Decyzja z dnia 24.11.2003 r. (nr DDF-39/03) o nałożeniu na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ANGAMA” w D. kary pieniężnej z tytułu nieudzielenia informacji żądanych przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Decyzja z dnia 24.11.2003 r. (nr RBG-27/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorców Jana B., Bogusława Ch. i Jana P. przeciwko COPERNICUS-HALO TAXI GRA
POMORZA I KUJAW s.c. w T.
Decyzja z dnia 26.11.2003 r. (nr DPI-77/03) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji,
polegającej na przejęciu kontroli przez Lafarge Beton Sp. z o.o. w W. nad TBB Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 27.11.2003 r. (nr DPI-76/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu
przez Kudelski S.A. w S. akcji Canal+ Technologies S.A. w F.
Decyzja z dnia 27.11.2003 r. (nr DPI-75/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Guldskålen 191 AB w S. nad Global Garden Products Sweden Förvaltning AB w
S.
Decyzja z dnia 27.11.2003 r. (nr RWR-36/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Gminie G.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr DAR-18/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez Trinity Management Sp. z o. o. w W. akcji Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w W.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr DPI-78/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez NDS Limited w W. nad Gallo 14 SAS w F.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr RKT-55/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Millennium S.A. w W.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr RPZ-25/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w O. przeciwko przedsiębiorcom
Iwonie i Rafałowi K. - Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Transportowych „VIKOM” w P.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr RWA-19/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Biuru Podróży NIL - POL TOUR s.c. w W.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr RWA-20/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Biuru Turystycznemu „NEW POLAND” Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr RWA-21/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jerzemu J. - BIELPOL AGENCY w W.
Decyzja z dnia 28.11.2003 r. (nr RWR-37/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w G.
przeciwko Multimedia Polska Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 1.12.2003 r. (nr DPI-79/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez Outokumpu Oyj w F. nad Boliden AB w S.
Decyzja z dnia 1.12.2003 r. (nr RBG-28/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorców Jana B., Bogusława Ch. i Jana P. przeciwko Zrzeszeniu Transportu w T.
Decyzja z dnia 1.12.2003 r (nr RKT-56/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Invest Bank S.A. w W.
Decyzja z dnia 1.12.2003 r. (nr RPZ-26/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko TV Promotion Group Sp. z o.o. w P. (publ. – poz. 288 w
niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 1.12.2003 r. (nr RWA-22/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko EL GRECO Sp. z o.o. w W. (publ. - poz. 289 w niniejszym
nr Dziennika)
Decyzja z dnia 3.12.2003 r. (nr DPI-80/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez TCHIBO HOLDING AG w N. nad BEIERSDORF AG w N.
Decyzja z dnia 4.12.2003 r. (nr DPI-81/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez B&C Beteiligungsmanagement GmbH w A. nad Semperit Aktiengesellschaft w A.
Decyzja z dnia 4.12.2003 r. (nr RLU-39/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp.
z o.o. w L.
Decyzja z dnia 4.12.2003 r. (nr RLU-40/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Media Markt Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 5.12.2003 r. (nr RBG-29/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorców Jana B., Bogusława Ch. i Jana P. przeciwko Zrzeszeniu Transportu w T.
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Decyzja z dnia 5.12.2003 r. (nr RWR-38/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko DOMINET BANK S.A. w L.
Decyzja z dnia 8.12.2003 r. (nr RŁO-10/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu
przez ODLEWNIĘ ŻELIWA S.A. w Z. akcji Zakładów Galwanicznych i Lakierniczych S.A. „ZUGIL”
S.A.
Decyzja z dnia 8.12.2003 r. (nr RWR-39/03) o uznaniu praktyk za ograniczających konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko Elektrolux Poland Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 10.12.2003 r. (nr RPZ-27/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
„Działpol” Sp. z o. o. w D. przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w T.
Decyzja z dnia 11.12.2003 r. (nr DPI-82/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
połączeniu Société Air France w F. i Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. w H.
Decyzja z dnia 11.12.2003 r. (nr RBG-30/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
International Business Center Sp. z o.o. w O. przeciwko Gminie S.
Decyzja z dnia 12.12.2003 r. (nr DPI-83/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez BRE BANK S.A. w W. nad OPTIMUS IC S.A. w N.
Decyzja z dnia 12.12.2003 r. (nr RŁO-11/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Transkom-Bus s.c. A.M.Szklanowscy w O. przeciwko
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w O.
Decyzja z dnia 12.12.2003 r. (nr RKT-57/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko „REAL - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka
komandytowa w W.
Decyzja z dnia 12.12.2003 r. (nr RKT-58/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Mieczysławowi C. - „Cobra-Okna” w K.
Decyzja z dnia 12.12.2003 r. (nr RWA-23/03) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko WARS S.A. w W.
Decyzja z dnia 17.12.2003 r. (nr DAR-19/03) o nałożeniu kary pieniężnej na Towarzystwo Ubezpieczeń
w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej „Agropolisa” S.A. w W. z tytułu niezgłoszenia zamiaru
koncentracji
Decyzja z dnia 18.12.2003 r. (nr RPZ-28/03) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę Piotra
Arkadiusza K. - Międzynarodowy Fundusz Inwestycyjno - Kapitałowy w S. z tytułu niewykonania
decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 lipca 2003 r., nr RPZ-14/03
Decyzja z dnia 18.12.2003 r. (nr RPZ-29/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w K. przeciwko Automatic - Serwis Sp. z o.o. w B.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr DUN-45/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
SENA E. i N. Grządka sp. j. w R.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RBG-31/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko dziewięciu korporacjom taksówkowym
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RGD-17/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Pawłowi S. - „NOVA PLUS” Ekologiczna
Pralnia Chemiczna w M.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RKT-59/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko ING Bank Śląski S.A. w K.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RKT-62/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Gminy B. przeciwko Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. w O.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RKT-63/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Lukas Bank S.A. w W.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RKT-64/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko ING Bank Śląski S.A. w K.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RWA-24/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Gminie O.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RWR-41/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Biuru Podróży BIG BLUE TRAVEL Sp. z o.o. w J.
Decyzja z dnia 19.12.2003 r. (nr RWR-42/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Funduszowi Inwestycyjno-Budowlanemu PROGRESS Sp. z
o.o. w W.
Decyzja z dnia 22.12.2003 r. (nr RBG-32/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Wiesława L. - Produkcja Handel-Usługi w Ł. przeciwko Pomorskiej Spółce Gazownictwa
Sp. z o.o. - Oddziałowi Zakład Gazowniczy w B.
Decyzja z dnia 22.12.2003 r. (nr RWA-25/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Cmentarzowi Komunalnemu w R.
Decyzja z dnia 22.12.2003 r. (nr RWR-40/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez ALBA Aktiengesellschaft w N. nad Wrocławskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania S.A. w W.
Decyzja z dnia 23.12.2003 r. (nr DDF-40/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Cargill (Polska) Sp. z o. o. w W. nad Red Charley Sp. z o. o. w W.
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76.

Decyzja z dnia 23.12.2003 r. (nr DDF-41/03) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji,
polegającej na przejęciu kontroli przez Carrefour Polska Sp. z o.o. w W. nad Euro Mall Bydgoszcz Sp. z
o.o. w W. oraz Euro Mall Sosnowiec Hyper Sp. z o.o. w W.
77. Decyzja z dnia 24.12.2003 r. (nr DPI-84/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Project Speed Bidco S.a.r.l. w L. nad SAFT z grupy Alcatel
78. Decyzja z dnia 29.12.2003 r. (nr RBG-33/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku przedsiębiorców Jana B., Bogusława C. i Jana P. przeciwko Zrzeszeniu Transportu w T.
79. Decyzja z dnia 29.12.2003 r. (nr RBG-34/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku przedsiębiorców Jana B., Bogusława C. i Jana P. przeciwko Zrzeszeniu Transportu w T.
80. Decyzja z dnia 30.12.2003 r. (nr DAR-20/03) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji,
polegającej na przejęciu kontroli przez Eastbridge NV w H. nad Narodowym Funduszem Inwestycyjnym
„Hetman” S.A. w W.
81. Decyzja z dnia 30.12.2003 r. (nr DPI-85/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez General Electric Company w U. nad Vivendi Universal Entertainment LLLP w
U.
82. Decyzja z dnia 30.12.2003 r. (nr DPI-86/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Impexmetal S.A. w W. nad Walcownią Metali „Dziedzice” S.A. w C.
83. Decyzja z dnia 30.12.2003 r. (nr DPI-87/03) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji,
polegającej na nabyciu przez Lafarge Cement Polska S.A. w M. udziałów Contractor Sp. z o.o. w K.
84. Decyzja z dnia 30.12.2003 r. (nr DPI-88/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Laradew Limited w W. nad grupą spółek należących do grupy ABB
85. Decyzja z dnia 30.12.2003 r. (nr RLU-41/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w T.
86. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr DDK-61-92/03/ED) o nałożeniu kary pieniężnej na Spółdzielnię
Mieszkaniową Dom 2000 Brzeziny w W. z tytułu udzielenia nieprawdziwych informacji na żądanie
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
87. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-19/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz Przedsiębiorstwu Handlowemu ASTER Sp. z o.o. w
P.
88. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-20/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ETOLL
Sp.j. w S.
89. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-21/03) o uznaniu praktyki za ograniczająca konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu MAXOL
- Czesław B. i Ryszard Ś. Sp. j. w S.
90. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-22/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w L.
91. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-23/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz FALCO-MAZURKIEWICZ, GWIAZDA Sp. j. w
O.
92. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-24/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz BDG Sp. z o.o. w T.
93. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-25/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu
ADWA - Adam G. w Ł.
94. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-26/03) o uznaniu praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz ACHTEL Sp. z o.o. w C.
95. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-27/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz PROAUTO Sp. z o.o. w M.
96. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-28/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GRUPIE LOTOS S.A. w G. oraz PRONAR Sp. z o.o. w B. (publ. - poz. 290 w
niniejszym nr Dziennika)
97. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-29/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGORA-1 Sp. z o.o. w L. przeciwko przedsiębiorcom
Kazimierzowi K. i Andrzejowi W. - Usługi Sanitarno-Transportowe „SANIPOL” s.c. w Ł.
98. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RGD-30/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku „Szczecin Press” Sp. z o.o. w S. przeciwko „Kurier Szczeciński” Sp. z
o.o. w S.
99. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RŁO-12/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W.
100. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RŁO-13/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Tadeuszowi P. - Żegluga Śródlądowa w S. i Oddziałowi Polskiego
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Aleksandra Patkowskiego w S. (publ. - poz. 291 w
niniejszym nr Dziennika)
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101. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RPZ-30/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w K. (publ. - poz. 292 w
niniejszym nr Dziennika)
102. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RPZ-31/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko „Harpo” Sp. z o.o. w P.
103. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RWA-26/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko KOMPAS POLAND Sp. z o.o. w W.
104. Decyzja z dnia 31.12.2003 r. (nr RWR-43/03) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 8 grudnia 2003 r., nr RWR-39/03
105. Decyzja z dnia 4.01.2004 r. (nr DUN-42/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
„HIPO” Heropolitański, Gołda, Cendrowski Sp. j. w W.
106. Decyzja z dnia 5.01.2004 r. (nr DPI-1/04) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
107. Decyzja z dnia 5.01.2004 r. (nr RBG-1/04) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Biuru Podróży PES w T.
108. Decyzja z dnia 6.01.2004 r. (nr DDK-2/04) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 15 października 2003 r., nr DDK-21/03
109. Decyzja z dnia 8.01.2004 r. (nr DAR-1/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w W. akcji spółki UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
w Ł.
110. Decyzja z dnia 8.01.2004 r. (nr DPI-2/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez Blackstone/Neptune Acquisition Company L.L.C. w U. nad Ondeo Nalco Company w N.
oraz Nalco International S.A.S. w F.
111. Decyzja z dnia 8.01.2004 r. (nr DPI-3/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez Apollo Investment Fund V, L.P. udziałów Blackstone/Neptune Acquisition Company L.L.C. w
N.Y.
112. Decyzja z dnia 8.01.2004 r. (nr DPI-4/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez GS Capital Partners 2000, L.P. w U. udziałów Blackstone/Neptune Acquisition Company L.L.C. w
U.
113. Decyzja z dnia 8.01.2004 r. (nr RLU-1/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Powszechnemu Funduszowi Finansowemu „JAAL” Sp. z o.
o. w W.
114. Decyzja z dnia 8.01.2004 r. (nr RLU-2/04 ) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
wniosku przedsiębiorcy Marianny M. - Usługi Komunalne w Ł. przeciwko Gminie Ł.
115. Decyzja z dnia 9.01.2004 r. (nr DUN-43/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
„ELDOM” Sp. z o.o. w K.
116. Decyzja z dnia 9.01.2004 r. (nr RBG-2/04) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w R. przeciwko przedsiębiorcy Cezaremu B.- Przedsiębiorstwo
Usługowe TRIAX w G.
117. Decyzja z dnia 12.01.2004 r. (nr DPI-5/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez Point P Société Anonyme w F. nad PUM Plastiques Société Anonyme w F.
118. Decyzja z dnia 12.01.2004 r. (nr RWA-1/04) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji,
polegającej na przejęciu kontroli przez Odlewnię Żeliwa w Z. nad Fabryką Łączników Radom S.A. w R.
119. Decyzja z dnia 14.01.2004 r. (nr RLU-3/04) o nałożeniu na przedsiębiorcę-Waldemara Ś.-Dom
Wydawniczo-Handlowy „Chłopska Droga” w W. kary pieniężnej z tytułu nieudzielenia informacji
żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
120. Decyzja z dnia 14.01.2004 r. (nr RWA-2/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 12 grudnia 2003 r., nr RWA-23/03
121. Decyzja z dnia 15.01.2004 r. (nr DPI-6/04) o nałożeniu na B&C Beteiligungsmanagement GmbH w W.
kary pieniężnej z tytułu niezgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad
Semperit Aktiengesellschaft w A.
122. Decyzja z dnia 19.01.2004 r. (nr DPI-7/04) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku dwunastu
spółek operatorskich przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
123. Decyzja z dnia 19.01.2004 r. (nr RWR-1/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Federacji Konsumentów w W. przeciwko Multimedia Polska Sp. z o. o.
w G.
124. Decyzja z dnia 20.01.2004 r. (nr RLU-4/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w H. przeciwko
przedsiębiorcy M. W.-Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland Co., LTD w L.
125. Decyzja z dnia 21.01.2004 r. (nr DAR-2/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w W. nad Powszechnym
Towarzystwem Emerytalnym DOM S.A. w W.
126. Decyzja z dnia 21.01.2004 r. (nr DAR-3/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Ł. nad Korporacją Ubezpieczeniową
FILAR S.A. w S.
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127. Decyzja z dnia 22.01.2004 r. (nr RKT-1/04) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
wniosku DCS Auto Turyn Sp. z o. o. w G. przeciwko Fiat Auto Poland S.A. w B. (publ. - poz. 293 w
niniejszym nr Dziennika)
128. Decyzja z dnia 26.01.2004 r. (nr RKR-1/04) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Kraków S.A. w K.
129. Decyzja z dnia 26.01.2004 r. (nr RLU-5/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Speed Car Sp. z o. o. w L.
130. Decyzja z dnia 27.01.2004 r. (nr DPI-8/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez WMG Acquisition Corp. Copr. w U. nad Warner Music Poland Sp. z o. o. w W.,
Muzycznym Centrum Dystrybucji Sp. z o. o. w P. oraz nad Warner/Chappell Music Poland Sp. z o. o. w
W.
131. Decyzja z dnia 28.01.2004 r. (nr RLU-6/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
połączeniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w K. ze Spółdzielnią Mleczarską w Z.
132. Decyzja z dnia 28.01.2004 r. (nr RŁO-1/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu
przez „SANPLAST” Sp. z o. o. w W. akcji „CERAMIKA GRES” S.A. w K.
133. Decyzja z dnia 28.01.2004 r. (nr RWR-2/04) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku ALVATER
SULO Polska Sp. z o. o. w K. przeciwko Gminie L.
134. Decyzja z dnia 28.01.2004 r. (nr RWR-3/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Syndykowi Masy Upadłości BIG BLUE TRAVEL Sp. z o.
o. w J.
135. Decyzja z dnia 30.01.2004 r. (nr RKT-2/04) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Gminie G.
136. Decyzja z dnia 30.01.2004 r. (nr RKT-3/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Krajowej
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości „GROSZ” Sp. z o. o. w K.
137. Decyzja z dnia 30.01.2004 r. (nr RKT-4/04) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
GE Capital Bank S.A. w G.
138. Decyzja z dnia 30.01.2004 r. (nr RKT-5/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Kredyt Bank S.A. w W.
139. Decyzja z dnia 30.01.2004 r. (nr RKT-6/04) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko AIG Bank Polska S.A. w W.
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WYROK
z dnia 12 listopada 2003 r.
w sprawie z odwołania Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 129/02)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 12 listopada
2003 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Zespołu Elekrociepłowni Bytom S.A. w B. od decyzji
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 września 2002 r., nr RKT-47/02 o ochronę
konkurencji
I. oddala odwołania
II. zasądza od Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A. w B. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kwotę 1.080 (słownie: tysiąc osiemdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Podstawowym zagadnieniem przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy było ustalenie i ocena, czy powódka
zgłaszając pozwanemu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej Prezesem
Urzędu, w dniu 5 kwietnia 2002 r. zamiar dokonania koncentracji, o jakiej mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), zwanej dalej
ustawą antymonopolową, dochowała terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy antymonopolowej obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
dotyczy objęcia lub nabycia akcji albo udziałów innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25
% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na
użyte przez ustawodawcę w tym przepisie określenie „zamiaru” koncentracji.
Zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy antymonopolowej zgłoszenia zamiaru koncentracji w przypadku
nabycia akcji lub udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 „należy dokonać w terminie 7 dni od zawarcia
umowy lub dokonania innej czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja”. Zauważyć należy, iż
ustawodawca używa określenia „na podstawie której ma nastąpić koncentracja”. Określenie to odnosi się
niewątpliwie do przyszłości, do zamiaru, a nie do faktu dokonanego. Przypomnieć należy również treść art. 98
ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej. Ustawodawca określa w nim, jak powinien się zachowywać przedsiębiorca,
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który zamierza dokonać koncentracji. A mianowicie powinien wstrzymać się od dokonania koncentracji do
czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana.
Treść art. 98 ust. 2 ustawy antymonopolowej nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż czynność prawna,
na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania wcześniej przez
Prezesa Urzędu w drodze decyzji zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w którym powinna być
wydana. Art. 97 ust. 1 określa ten czas na 2 miesiące.
Analiza ww. przepisów prowadzi do jednoznacznych wniosków, iż przy zamiarze koncentracji
kolejność czynności przedsiębiorcy powinna być następująca:
- zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu - art. 12 ust. 3 pkt 1,
- zgłoszenie to powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania czynności, na
podstawie której ma nastąpić koncentracja - art. 94 ust. 4 ustawy do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji
lub upływu terminu, w jakim decyzja ta powinna być wydana - 2 miesiące - art. 97 ustawy antymonopolowej,
- dokonanie koncentracji po wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu lub upływie terminu do jej wydania,
- dokonanie wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy - art. 23 ustawy antymonopolowej i art. 259 Ksh.
Tymczasem w rozpatrywanej sprawie powódka jednocześnie z dokonaną koncentracją zgłosiła zamiar
koncentracji Prezesowi Urzędu. A zatem wbrew przepisom prawa nie powiadomiła o zamiarze koncentracji, nie
wstrzymała się z dokonaniem koncentracji do czasu wydania stosownej decyzji, lecz samowolnie przedwcześnie
dokonała z naruszeniem art. 12 ust. 3 pkt 1 i art. 94 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej.
Tym samym podzielić należy pogląd Prezesa Urzędu, iż powódka zamiar koncentracji powinna zgłosić
najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania aktu notarialnego z dnia 27 listopada 2001 r.
Na koniec należy przywołać treść przepisu art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Zgodnie z
ww. przepisem Prezes Urzędu nakłada, w drodze decyzji, na przedsiębiorcę karę (...) jeśli przedsiębiorca ten
choćby nieumyślnie nie wykonuje obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 12 ustawy
antymonopolowej. Treść tego przepisu wyraźnie stanowi, że w przypadku zaniechania zgłoszenia zamiaru
koncentracji (nie faktu), o którym mowa w art. 12 Prezes Urzędu obligatoryjnie nakłada karę pieniężną.
Ustawodawca nie użył sformułowania „może nałożyć”, lecz „nakłada”. W rozpatrywanej sprawie karę nałożono
za niewykonanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 12, a nie za opóźnienie w
zgłoszeniu.
Zawiadomienie powódki z dnia 5 kwietnia 2002 r. należy potraktować jako powiadomienie o fakcie
dokonania już koncentracji, a do tego ustawodawca nie zobowiązuje stron. Ustawodawca nakłada natomiast
obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu o zamiarze koncentracji, wstrzymania się z dokonaniem koncentracji
do czasu wydania stosownej decyzji, czego powódka nie uczyniła. Dopiero wydanie stosownej decyzji w
przedmiocie zamiaru koncentracji przez Prezesa Urzędu uprawniało Sąd Rejonowy do dokonania wpisu do
rejestru - art. 23 ustawy antymonopolowej.
Rozstrzygając niniejszą sprawę należało mieć również na uwadze wykładnię celowościową
omawianych przepisów. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej reguluje ona zasady i tryb
przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorstw. Przed dokonaniem antykonkurencyjnych
koncentracji strzec rynek i przedsiębiorców ma Prezes Urzędu wydając stosowne zgody w tym zakresie wg
omawianych wyżej procedur.
Mając powyższe na uwadze odwołania należało oddalić. [...]
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WYROK
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie z odwołania Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. w G. przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 105/02)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu 19 listopada 2003 r. w
Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. w G. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-39/02 z dnia 9 sierpnia 2002 r.
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. w G. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów 900 zł (słownie: dziewięćset zł) tytułem kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:
W świetle art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów celem regulacji w niej przyjętej jest
zapewnienie rozwoju konkurencji, ochrona przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk ograniczających
konkurencję i ochrona interesów konsumentów. Pozwala to przyjąć, że ma ona charakter publicznoprawny i
służy ochronie interesu ogólnospołecznego. Znajduje więc zastosowanie jedynie wówczas, gdy zagrożony lub
naruszony zostaje interes publiczny, polegający na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku
gospodarczego. Działaniami antykonkurencyjnymi bądź antykonsumenckimi w tym rozumieniu są jedynie takie
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działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu uczestników rynku, a więc gdy dotyczą nie sytuacji
pojedynczego przedsiębiorcy czy konsumenta lecz zaburzeń na rynku w rozumieniu negatywnych zjawisk
charakteryzujących jego funkcjonowanie. Celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest więc
ochrona prywatnoprawnego interesu przedsiębiorcy bądź konsumenta.
Rozpatrywana sprawa wiąże się zatem z naruszeniem interesu publicznego.
Sąd przyjął jako całkowicie uzasadniony pogląd pozwanego Prezesa UOKiK odnośnie nadużywania
przez GZE pozycji dominującej, poprzez bezpodstawne pobieranie od odbiorców opłat za upomnienia
wzywające do zapłaty zaległych należności, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów. Pomimo tego, że ww. ustawa nie wymienia w sposób wyczerpujący przejawów nadużywania
pozycji dominującej na rynku, a jedynie ogranicza się w art. 8 ust. 2 do wyliczenia typowych przykładów
zachowań przedsiębiorców mających charakter praktyk ograniczających konkurencję, to jednak mając na
uwadze, że jest to katalog otwarty, nie ma formalnych przeszkód do rozszerzenia go także o inne działania
przedsiębiorców, które noszą znamiona bezprawnego zachowania ograniczającego konkurencję, eksploatujące
pozycję zajmowaną na rynku, czy też godzące w interesy konsumentów. Warunkiem koniecznym dla zarzucenia
przedsiębiorcy owego zakazanego w art. 8 ww. ustawy pozycji dominującej na rynku jest stwierdzenie, że
przedsiębiorca taką pozycję posiada. W analizowanej sprawie ustalono, że GZE na terenie objętym swoją
działalnością zajmuje pozycję dominującą na rynku dystrybucji i obrotu energią elektryczną jest monopolistą
naturalnym, co wynika z faktu sieciowego charakteru urządzeń służących do dostarczania energii elektrycznej.
Również odbiorcy zaopatrywania przez GZE w energię elektryczną nie mają możliwości wyboru alternatywnego
dostawcy, a więc GZE podlega ograniczeniom wynikającym z ww. ustawy.
Ponadto Sąd wskazał, że zarówno przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000
r., jak również ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne nie stanowią podstawy do obciążania
odbiorców, nie zatwierdzonymi w taryfie energii elektrycznej kosztami związanymi ze sporządzaniem i
wysyłaniem upomnień. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów ww. ustawy oraz rozporządzenia
odbiorcy energii elektrycznej winni być zobowiązani do zapłaty opłat przewidzianych w Taryfie dla energii
elektrycznej danego zakładu energetycznego. Zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawki
opłat i cen energii kalkulowane są na podstawie uzasadnionych kosztów zakupu tej energii oraz uzasadnionych
kosztów własnych zakładu energetycznego. Planowany przychód zakładu z tytułu pobierania cen i opłat
taryfowych powinien więc pokryć koszty zakupu energii elektrycznej oraz koszty własne w kolejnym okresie
rozliczeniowym. W przypadku pobierania przez zakłady energetyczne opłat pozacennikowych uzasadnionym
jest domniemanie, że tą drogą przedsiębiorca chce generować dodatkowy przychód na pokrycie kosztów, które
nie zostały uwzględnione w kalkulacji cen taryfowych. Przepisy Prawa energetycznego nie pozostawiają zatem
wątpliwości co do sposobu właściwego ukształtowania taryfy dla energii elektrycznej w taki sposób, aby w
kalkulacji cen i stawek opłat znalazły się koszty sporządzania i dostarczania upomnień wzywających do zapłaty
zaległych należności. Powyższe koszty znaleźć się powinny zatem zgodnie z § 23 i 24 ww. rozporządzenia w
kalkulacji ceny energii elektrycznej bądź stawki opłaty abonamentowej przedstawianej do zatwierdzenia
Prezesowi URE. Należy przy tym podkreślić fakt, że do dnia 20 lipca 2001 r. opłaty za wysyłane upomnienia
wzywające do zapłaty zaległych należności za energię elektryczną były zgłaszane przez GZE Prezesowi URE i
były zatwierdzane Taryfą dla energii elektrycznej. GZE posiadał więc w tym przypadku nie tylko doświadczenie
i wiedzę, ale również odpowiednie instrumenty prawne umożliwiające pokrycie owych kosztów
spowodowanych sporządzeniem i dostarczeniem upomnień wzywających do zapłaty należności. Pokrywanie
bowiem przez GZE tych kosztów od dnia 21 lipca 2001 r. jedynie w oparciu o podjętą uchwałę Zarządu spółki, a
więc za pomocą cen i stawek innych niż taryfowe, uznać należy działanie bez wymaganej podstawy prawnej.
Ponadto ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że odbiorca usług GZE
informowany jest o istnieniu opłaty dopiero w momencie otrzymania upomnienia wzywającego do zapłaty
należności, nie można bowiem przyjąć ze uchwała Zarządu GZE znana była szerszemu kręgowi odbiorców
poza, co najwyżej pracownikom GZE.
Za podobną wykładnią przepisów rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2000 r. opowiedział się Urząd
Regulacji Energetyki, który stwierdził, że „praktyka pokrywania kosztów nie włączonych do kalkulacji
zatwierdzonych cen i stawek opłat metodami i środkami nie uregulowanymi w taryfie dla energii elektrycznej
nie znajduje uzasadnienia, o ile zapisy umowne kształtujące stosunek prawny z odbiorcą nie stanowią inaczej”.
Ponadto, ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jasno wynika, że w żadnym wzorze
umów obowiązujących w GZE, jak również w ogólnych warunkach nie przewidziano, że odbiorca ma
obowiązek zwrócić GZE koszty upomnień w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań.
Zdaniem Sądu, również przepis art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne wskazujący na obowiązek
uprzedniego powiadomienia odbiorcy przez zakład energetyczny o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz o
wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności nie jest
podstawą do pobierania opłat za wysyłane upomnienia, ani nie informuje odbiorcy o istnieniu takiego
obowiązku. Istotnym jest natomiast to, że koszty handlowej obsługi odbiorcy, w tym prowadzonej z nim
korespondencji powinny być pokrywane przez zakład energetyczny w ramach środków pobieranych przez
zakłady energetyczne zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla energii elektrycznej, które to opłaty Prezes URE
zatwierdza m.in. w oparciu o wskazane przez zakład energetyczny koszty własne, które uzna za uzasadnione.
Postępowanie przedsiębiorcy, polegające na pobieraniu opłat za przedmiotowe upomnienia, a zarazem
dysponującego pozycją dominującą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
będącego faktycznie monopolistą z racji sieciowego charakteru posiadanych urządzeń oraz pobieranie opłat za
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upomnienia wzywające do zapłaty zaległych należności za energię elektryczną odbywające się bez podstawy
prawnej spełnia przesłanki nadużywania pozycji dominującej, zakazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Z tych przyczyn decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 sierpnia 2002
r. uznać należy za zasadną.
Mając to na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.[…]
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WYROK
z dnia 21 stycznia 2004 r.
w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 85/03)
Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia
2004 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zagórze” w S., na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31
marca 2001 r. nr RKT-13/02
I. oddala odwołanie
II. zasądza od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. na rzecz:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 2.270 zł (słownie: dwa tysiące dwieście
siedemdziesiąt zł) tytułem zastępstwa procesowego za wszystkie instancje
b) Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w S. kwotę 2.180 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt zł)
tytułem zastępstwa procesowego za wszystkie instancje
c) Nakazuje pobrać od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. na rzecz Skarbu Państwa-Kasy Sądu
Okręgowego w Warszawie kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) tytułem wpisu od kasacji, od
którego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był zwolniony z mocy ustawy.
UZASADNIENIE
Powód Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w D. jest wyłącznym dostawcą ciepłej wody dla
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w D. Zimną wodę jako nośnik ciepła dostarcza powodowi
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w S. Spółdzielnia rozlicza się za zimną wodę z tym
przedsiębiorstwem według wskazań wodomierza znajdującego się przed wymiennikami ciepła powoda, w
których odbywa się podgrzewanie wody. Również według wskazań tych samych wodomierzy dokonywane są
rozliczenia z powodem za pobraną wodę po jej podgrzaniu.
Jednak Spółdzielnia, posiadająca wodomierze na granicy własnych urządzeń odbiorczych oraz sieci
przesyłowej powoda, uważa, że rozliczenia z powodem winny następować zgodnie ze stanem tych wodomierzy.
W przeciwnym razie ryzyko ewentualnych ubytków wody w sieci przesyłowej obciąża ją w sposób uzasadniony.
Zdaniem Spółdzielni, powód nie uwzględniając tej argumentacji w umowie, wykorzystuje swoją dominującą
pozycję i narzuca jej niekorzystne warunki umowy, co jest przejawem niedopuszczalnej praktyki
monopolistycznej.
Decyzją z dnia 31 marca 2000 r., nr RKT-13/00, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w Katowicach nakazał Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w D. zaniechania stosowania
praktyki monopolistycznej, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku dostaw energii cieplnej
przez narzucanie Spółdzielni uciążliwych warunków umowy, przejawiających się w tym, że Przedsiębiorstwo
odmawia dokonywania comiesięcznych rozliczeń za zimną wodę, podgrzewaną w należących do niego stacjach
wymienników ciepła, według wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na granicy rozdziału własności
urządzeń i sieci w budynkach Spółdzielni. Za stosowanie tej niedozwolonej praktyki nałożono na
Przedsiębiorstwo karę w wysokości 5.000 zł.
W odwołaniu od tej decyzji powód podniósł, że stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów jest błędne i przedwczesne w sytuacji, gdy w sieci powoda żadna ze stron nie potwierdza faktu
występowania niekontrolowanych wycieków wody, ponadto sieci powoda są zgodne ze wszelkimi
wymaganiami technicznymi, a sposób zabezpieczenia wyklucza możliwość takiego wycieku. Przy tym
ustawodawca dopuszcza obowiązujący sposób rozliczania za wodę wodociągową podgrzewaną w węźle
grupowym i jest on legalny. Stwierdzenie zaś przez biegłego, że zamontowane przez Spółdzielnię wodomierze
są prawidłowe nie może być jedyną i wystarczającą przesłanką do postawienia zarzutu praktyk
monopolistycznych. Powód wskazał w odwołaniu, że Sąd Antymonopolowy orzekł w wyroku z dnia 6 maja
1998 r., XVII Ama 85/97, że „sama tylko rozbieżność co do wskazań wodomierzy o ilości zimnej wody przy
braku konkretnych dowodów wskazujących na ubytki wody w sieci przesyłowej PEC nie jest wystarczająca do
konstruowania względem przedsiębiorcy zarzutu stosowania praktyki monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6
ustawy antymonopolowej”.
Ponadto powód zauważył, że mimo uznania faktu rozbieżności we wskazaniach wodomierzy
Spółdzielni i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w S. przyczyna ich nie jest znana. Z opinii biegłego
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Jana G., na których oparł się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wynika, że nie jest wykluczone
występowanie błędów po stronie wodomierzy przedsiębiorstwa wodociągowego, a nawet nałożenia się tych
błędów z błędami wodomierzy spółdzielni. Powód podkreślił, że biegły wprost w swojej opinii poinformował,
że polska norma w tym zakresie obarczona jest parametrem błędu względnego w wysokości +3 do +5% i
zastrzegł, że comiesięczne „straty” zimnej wody mieszczą się w granicach 5% a zatem w granicach błędu
względnego wodomierzy. Powód podkreślił, że opinia ta jest rozbieżna z opinią COBRTJ „Instal”, która
kwestionuje w ogóle wiarygodność całego w ten sposób skonstruowanego systemu określania zużycia wody. Te
argumenty nie pozwalają uznać zdaniem powoda, że stosuje on praktyki monopolistyczne, zwłaszcza, że nie
uchyla się od obowiązku pokrycia strat wody, o ile te wynikają z jego winy. Postępowanie spółdzielni zmierza
zaś do przerzucenia całego ryzyka związanego z błędami pomiaru nośnika ciepła na dostawcę energii.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uprzednio Sąd Antymonopolowy) wyrokiem z dnia 6
czerwca 2001 r. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł, że postępowanie powoda nie nosi znamion praktyki
monopolistycznej. W uzasadnieniu stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie brak przesłanki konieczności
ochrony interesu publicznego. Sprawa ma bowiem charakter jednostkowy, dotyczy jednego z wielu
kontrahentów powodowego przedsiębiorstwa. Nie ma na natomiast znaczenia, że pośrednio treść umowy
pomiędzy powodem a spółdzielnią wywiera wpływ na interesy członków, gdyż nie nadaje to sprawie charakteru
publicznego, a tylko grupowy.
Rozpoznając kasację od tego orzeczenia Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lipca 2003 r. przesądził,
odmiennie niż Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że przy prawidłowo ustalonym rynku relewantnym,
którym jest lokalny rynek zaopatrzenia w energię cieplną, działania powoda naruszają interes o charakterze
ogólniejszym - publicznoprawnym, a nie odnoszą się najwyżej do interesu grupy konsumenckiej. W ocenie Sądu
Najwyższego uzasadniony okazał się zarzut naruszenia art. 5 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym, a obecnie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Umowa o dostawę ciepłej wody obarcza zainteresowaną Spółdzielnię całym ryzykiem wystąpienia ubytków
wody na odcinku instalacji znajdującym się w gestii powoda, a jak wynika z opinii biegłego Jana G. nie chodzi
tylko o ubytki mieszczące się w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego, ale także o ubytki powstałe
wskutek ewentualnych przecieków instalacji należących do powoda. Utrzymywanie takiej regulacji umownej
mimo protestu Spółdzielni, stanowi narzucenie jej uciążliwej treści umowy, która przynosi powodowi
nieuzasadnione korzyści, a tym samym jest przejawem nieuzasadnionej praktyki monopolistycznej.
Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Odwołanie powoda nie jest uzasadnione. Sąd Najwyższy, przekazując wyrokiem z dnia 24 lipca 2003 r.
sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, uznał za trafny zarzut naruszenia art. 5 ust. 6 ustawy o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, a obecnie art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W motywach wskazał, że obciążenie przez powoda zainteresowanej Spółdzielni całym ryzykiem
wystąpienia potencjalnych ubytków wody na odcinku znajdującym się w jego gestii jest przejawem praktyki
monopolistycznej, o której mowa w przytoczonym przepisie. Oceną tą Sąd Okręgowy jest związany.
Sąd Najwyższy zaaprobował ustalenia stanu faktycznego poczynione przez Sąd Okręgowy opierając
się, między innymi, na treści opinii biegłego sądowego Jana G. zatem, w niezmienionym stanie faktycznym
sprawy zbędne jest dalsze prowadzenie postępowania dowodowego z opinii kolejnego biegłego sądowego dla
ustalenia, że zainstalowane przez Spółdzielnię wodomierze nie nadają się do rozliczania ilości przesłanej ciepłej
wody.
Niezależnie od tego, odnosząc się do zarzutów powoda, co do prawidłowości pomiarów zużycia wody
przez wodomierze zainteresowanej Spółdzielni, należy zauważyć, że istoty sporu nie można zawęzić jedynie do
sposobu rozliczeń dokonywanych w sposób dotychczasowy i opisany w zaskarżonej decyzji. Strony mogą
bowiem dowolnie ukształtować swoje stosunki w ramach swobody kontraktowania, w tym techniczne warunki
rozliczania zużytego ciepła. Niedopuszczalna jest tylko sytuacja, w której całe ryzyko mogących powstać w
instalacji powoda ubytków wody będzie obciążać zainteresowaną wbrew jej woli.
W rozpoznawanej sprawie ma miejsce właśnie taka sytuacja, ponieważ powód odmawia rozliczeń za
przesłaną wodę według wskazań wodomierzy zainstalowanych na styku jego sieci z siecią Spółdzielni.
Zdaniem Sądu, skoro powód powinien wliczać w ciężar własnej działalności ubytki wody powstałe w
jego sieci, to urządzenie pozwalające obliczyć ilość przesłanej wody powinno się znajdować na końcu jego sieci.
Wodomierze Spółdzielni znajdujące się na końcówkach sieci PEC spełniają ten wymóg oraz według
jednoznacznych stwierdzeń opinii biegłego Jana G. spełniają wymagania metrologiczne i mogą być stosowane w
obrocie do wyznaczania ilości przechodzącej przez nie wody.
Wyrażona przez biegłego opinia nie budzi wątpliwości Sądu. Dlatego prowadzenie dowodu z kolejnej
opinii biegłego nie było potrzebne. Z tej samej przyczyny Sąd nie uznał też za miarodajny dowodu z dokumentu.
Z tej samej przyczyny Sąd nie uznał też za miarodajny dowodu z dokumentu prywatnego - opinii Marii D. (k172), za pomocą którego powód zamierzał wykazać, że wodomierze Spółdzielni nie mogą być stosowane do
pomiaru ilości pobranej wody. Ponadto dokument ten dotyczy innej sprawy sądowej, gdzie jak się można
domyślać ocenianym zagadnieniem były ubytki wody cyrkulacyjnej. Problem ten nie ma istotnego znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed tutejszym Sądem.
Z tych względów Sąd oddalił odwołanie na podstawie art. 47931 § 1 Kpc. O kosztach procesu Sąd orzekł
stosownie do wyniku sporu (art. 98 Kpc), uwzględniając koszty postępowania kasacyjnego (art. 108 § 2 Kpc).
[...]
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Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesiącach: listopad, grudzień
2003r., styczeń 2004 r.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Wyrok z dnia 5.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 1/03) w sprawie z odwołania Lubelskich Zakładów
Energetycznych Lubzel S.A. w L. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 5.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 2/03) w sprawie z odwołania Gminy Z. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 12.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 129/02) w sprawie z odwołania Zespołu
Elektrociepłowni Bytom S.A. w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(publ. - poz. 295 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 13.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 128/02) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia
Autorów „ZAiKS” w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 20.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 121/02) w sprawie z odwołania Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze” w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 20.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 135/02) w sprawie z odwołania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w O. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Wyrok z dnia 26.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 101/02) w sprawie z odwołania Beskidzkiej Energetyki
S.A. w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 26.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 8/03) w sprawie z odwołania Gminy T. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 28.11.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 105/02) w sprawie z odwołania Górnośląskiego
Zakładu Energetycznego S.A. w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(publ. - poz. 296 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 3.12.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 134/02) w sprawie z odwołania Telekomunikacji
Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 3.12.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 139/02) w sprawie z odwołania Gminy S. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 4.12.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 4/03) w sprawie z odwołania Gminy R. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 7.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 21/03) w sprawie z odwołania Gminy J. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 7.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 24/03) w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 21.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 22/03) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego
Białystok S.A. w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 21.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 16/03) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 21.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 85/03) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w D. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. poz. 297 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 28.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 10/03) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w T. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 28.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 19/03) w sprawie z odwołania przedsiębiorców
Małgorzaty i Wiesława Ł. - Zakład Pogrzebowy „Hades” w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 28.01.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 23/03) w sprawie z odwołania przedsiębiorcy
Bronisława Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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