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Decyzja
z dnia 19 września 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminę W. za ograniczającą konkurencję
(Nr RWR-24/2003)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2003
r. Nr 86, poz. 804) 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 wszczętego z
urzędu przeciwko Gminie W. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy,
praktykę polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku dystrybucji biletów okresowych komunikacji
miejskiej przez Gminę W. na obszarze miasta W., poprzez ograniczanie liczby sprzedawców detalicznych
biletów okresowych na okaziciela i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Dnia 12 marca 2003 r. Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w W. - w imieniu
Prezesa Urzędu, wszczęła postępowanie w sprawie możliwości naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 806), zwanej dalej
ustawą antymonopolową, przez Zarząd Dróg i Komunikacji w W. w zakresie sposobu dystrybucji biletów
okresowych na okaziciela komunikacji miejskiej. Ustalenia dokonane w przedmiotowej sprawie na podstawie
zgromadzonego w trakcie postępowania materiału dowodowego dały podstawy do stwierdzenia, że zasady
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udzielania zgody na zawarcie umowy z punktem sprzedaży na sprzedaż biletów okresowych mogły zostać
wprowadzone przez Zarząd Dróg i Komunikacji w W. z naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej, a w
szczególności art. 8 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, stanowiącym, iż zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej
polegającej „na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju
konkurencji”.
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zważył, co następuje:
Istota zarzucanej praktyki ograniczającej konkurencję sprowadza się do odmowy zawarcia przez Gminę
W. (działającą poprzez jednostkę organizacyjną ZDiK) umowy na sprzedaż biletów okresowych komunikacji
miejskiej z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi detaliczne punkty handlowe na obszarze miasta W.
zainteresowanymi sprzedażą biletów okresowych na okaziciela.
Przepis art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej stanowi, iż praktyką ograniczającą konkurencję jest
nadużywanie pozycji dominującej na rynku polegającej w szczególności na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji. Dla stwierdzenia zatem wymienionej praktyki z
art. 8 ust. 2 pkt 5 muszą zostać spełnione łącznie wszystkie przesłanki wynikające z ustawy, a mianowicie:
− posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku krajowym lub lokalnym,
− nadużywanie pozycji dominującej na rynku poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków
niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Niezależnie od powyższych przesłanek, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż podstawą do
zastosowania przepisów ww. ustawy, jest uprzednie stwierdzenie przez Prezesa Urzędu, że w wyniku sporu
pomiędzy stronami doszło do naruszenia interesu publicznego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy
antymonopolowej. Zgodnie z tym przepisem ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady
podejmowanej w interesie publicznoprawnym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.
Powyższe przesądza o wyłączeniu możliwości podejmowania przez organ antymonopolowy działań w
celu ochrony interesów indywidualnych. Taką interpretację potwierdza orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (dawniej: Sądu Antymonopolowego). W wyroku z dnia 28 maja 2001 r. (sygn. akt XVII Ama
82/00) Sąd stwierdził, że „postępowanie antymonopolowe nie może dotyczyć spraw jednostkowych”. Podobnie
w uzasadnieniu do wyroku z dnia 4 lipca 2001 r. (sygn. akt XVII Ama 108/00) Sąd Antymonopolowy zajął
stanowisko, że: „interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym i stałym. W
każdej sprawie winien być on ustalony i konkretyzowany. Organ administracji - Prezes Urzędu winien być w
toku i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem tego interesu, albowiem wynika to z jego zadań w strukturze
administracji publicznej - art. 7 Kpa”.
W opisanym stanie faktycznym odmowa zgody na zawarcie umowy umożliwiającej określonemu
podmiotowi gospodarczemu prowadzenie w punkcie handlowym sprzedaży okresowych biletów na okaziciela
powoduje niemożność poszerzenia asortymentu sprzedawanych towarów w danym punkcie handlowym o
wymienione bilety, ponieważ zawarcie takiej umowy jest elementem niezbędnym do prowadzenia sprzedaży
tego rodzaju biletów, w odróżnieniu od biletów jednorazowych komunikacji miejskiej, których sprzedaż można
prowadzić bez konieczności zawierania przedmiotowej umowy ze ZDiK (bilety te są dostępne dla handlowców
detalicznych w hurtowniach prowadzących sprzedaż tego typu biletów).
ZDiK - jednostka organizacyjna Gminy W., z racji realizowanych zadań w zakresie lokalnej
komunikacji zbiorowej na obszarze miasta W., wynikających z przytaczanych wyżej przepisów: art. 7 ust. 1 pkt
4 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 4 ust. 2 pkt 2.4. Statutu ZDiK z dnia 22 października 1993 r., jest
wyłącznym emitentem wszystkich rodzajów biletów komunikacji miejskiej (zarówno jednorazowych, jak i
okresowych), jak również podmiotem uprawnionym do ustalenia zasad sprzedaży tych biletów na obszarze
miasta W. Zasady sprzedaży biletów okresowych zostały tak ustalone, że każdy przedsiębiorca prowadzący
punkt handlowy i chcący prowadzić sprzedaż detaliczną biletów okresowych (imiennych i na okaziciela) musi
zawrzeć przedmiotową umowę ze ZDiK. Odmawiając zgody na zawarcie umowy z określonym podmiotem
gospodarczym na sprzedaż w danym punkcie handlowym biletów okresowych na okaziciela skutecznie
przeciwdziała wejściu na rynek sprzedaży tych biletów określonych podmiotów prowadzących działalność
konkurencyjną względem punktów handlowych, które prowadzą już sprzedaż takich biletów w wyniku
wcześniejszego zawarcia umowy ze ZDiK. Niewątpliwie jest to działanie przeciwdziałające rozwojowi wolnej
konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży biletów okresowych na okaziciela, naruszające reguły efektywnej
konkurencji, która jest wartością publiczną, podlegającą ochronie prawnej. Wszystkie działania podmiotu
dominującego nadmiernie restrykcyjne dla funkcjonowania konkurencji z powodów, których zostały
ograniczane prawa i wolność prowadzenia działalności gospodarczej (w tym przypadku handlowej)
indywidualnych przedsiębiorców są wykroczeniem przeciwko interesowi publicznemu. W okolicznościach
rozpatrywanej sprawy działania restrykcyjne Gminy W. godzą również w interesy konsumentów, którzy mają do
dyspozycji mniej liczną sieć sprzedaży biletów okresowych na okaziciela, w stosunku do tej, która
ukształtowałaby się, gdyby prawa przedsiębiorców nie zostały ograniczone.
Ponieważ zachowania podmiotów odbywają się w strukturze rynkowej, istotne znaczenie ma określenie
rynku właściwego w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy rynek właściwy definiuje się jako
rynek towarów, które ze względu na swe przeznaczenie, cenę oraz właściwość, w tym jakość, są uznawane przez
ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na rodzaj oraz właściwości,
istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują
zbliżone warunki konkurencji. Rynek właściwy składa się z rynku geograficznego i produktowego.
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Postępowanie dowodowe wykazało, iż rynkiem produktowym w niniejszej sprawie są bilety okresowe
komunikacji miejskiej. Rynek ten jest subrynkiem szerszego rynku produktowego, na który składają się bilety
komunikacji miejskiej.
W ramach rynku biletów komunikacji miejskiej można wyodrębnić następujące subrynki:
− rynek biletów jednorazowych (15 punktów handlowych sprzedaży hurtowej i 2.356 punktów sprzedaży
detalicznej) oraz
− rynek biletów okresowych.
Rynek biletów okresowych można z kolei podzielić na dwa segmenty:
− biletów okresowych imiennych (sprzedażą hurtową zajmuje się wyłącznie ZDiK do 70 punktów sprzedaży
detalicznej) oraz
− rynek biletów okresowych na okaziciela (sprzedażą hurtową zajmuje się wyłącznie ZDiK do 70 punktów
sprzedaży detalicznej).
Natomiast rynkiem geograficznym jest obszar administracyjny miasta W. Ostatecznie rynek właściwy
w danej sprawie jest rynkiem lokalnym i jest nim rynek dystrybucji biletów okresowych komunikacji miejskiej
na obszarze miasta W. Art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej określa pozycję dominującą jako pozycję
przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie
mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów;
domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%.
Zgodnie z wprowadzonymi, na podstawie przytaczanych wyżej przepisów, zasadami dystrybucji
biletów okresowych komunikacji miejskiej, Gmina W. posiada pozycję dominującą na rynku hurtowym
dystrybucji tego rodzaju biletów, bowiem zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym i prawnym, uczestnik
posiada wyłączność na zawarcie z punktem handlowym umowy na prowadzenie sprzedaży detalicznej biletów
okresowych komunikacji miejskiej, zarówno na okaziciela jak i imiennych. Sprzedawca detaliczny nie ma
żadnej alternatywnej możliwości - poza ZDiK - nabycia biletów okresowych komunikacji miejskiej na
okaziciela i imiennych (np. w hurtowni, jak w przypadku biletów jednorazowych).
Tym samym została spełniona pierwsza, niezbędna przesłanka praktyki określonej w art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy antymonopolowej, tj. posiadanie przez Gminę pozycji dominującej na rynku właściwym.
Nadużyciem pozycji dominującej z art. 8 ust. 2 pkt 5 jest przeciwdziałanie ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Takie działania podmiotów posiadających
pozycję mogą przejawiać się m.in. poprzez odmowę sprzedaży lub skupu towarów. W rozpatrywanej sprawie
mamy do czynienia z praktyką odmowy sprzedaży towarów.
Towarem zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy antymonopolowej są rzeczy, wszelkie formy energii, usługi,
obiekty i roboty budowlane, papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe. Bilety okresowe komunikacji
miejskiej będące formą opłaty za usługę przewozu komunikacją miejską są więc towarem w rozumieniu ww.
ustawy. Odmowa sprzedaży lub skupu towarów, aby spełniać omawiane kryteria musi być bezpodstawna (S.
Gronowski, Ustawa antymonopolowa, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1996, s. 131).
Z uwagi na pozycję rynkową jaką zajmuje Gmina W. (poprzez swoją jednostkę organizacyjną ZDiK) na
hurtowym rynku sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w W. jest oczywiste, że podmioty
zawierające umowy na sprzedaż detaliczną są silnie, ekonomicznie i administracyjnie, uzależnione od ZDiK i
funkcjonują w stosunkach umownych na nierównoprawnej pozycji. W relacjach rynkowych posiadanie takiej
pozycji rynkowej pozwala Gminie - co ujawniło postępowanie dowodowe - wpływanie na kształtowanie i
rozwój konkurencji na rynku detalicznej sprzedaży biletów okresowych.
Istotą praktyki monopolistycznej jest nadużywanie władzy rynkowej, prowadzące do ograniczenia
samodzielności ekonomicznej i prawnej pozostałych uczestników rynku (kontrahentów i konkurentów) oraz
wymuszanie uczestnictwa w rynku na zasadach im narzuconych i mniej korzystnych, niżby to wynikało z
działania nieskrępowanych mechanizmów rynkowych w warunkach istnienia wolnej konkurencji, której jednym
z najistotniejszych elementów jest brak barier wejścia na rynek. Zachowanie rynkowe Uczestnika postępowania
natomiast tworzy taką, niczym nieuzasadnioną, barierę wejścia na rynek sprzedaży detalicznej biletów
okresowych komunikacji miejskiej, w tym także biletów okresowych na okaziciela.
Zdaniem Prezesa Urzędu, w świetle obowiązujących przepisów oraz zgromadzonego materiału
dowodowego, powody odmowy przez ZDiK zawarcia umowy o sprzedaż detaliczną biletów okresowych należy
uznać za bezpodstawne.
Gmina W., jak już wykazano, jest jedynym emitentem i hurtowym dytsrybutorem biletów okresowych
(na okaziciela i imiennych) komunikacji miejskiej w W.
Zarówno przepisy ustawowe (przytaczane wyżej Prawo działalności gospodarczej i ustawa o
samorządzie gminnym) jak i nawet przedmiotowe przepisy gminne, regulujące działalność ZDiK nie przewidują
żadnych ograniczeń w zakresie zawierania umów na sprzedaż detaliczną biletów okresowych komunikacji
miejskiej.
Jest zatem logiczne i słuszne pod względem prawnym, że skoro podmiot gospodarczy prowadzący
punkt handlowy i spełniający ustalone wymagania (tj. lokal w którym prowadzona jest działalność, wpis do
ewidencji gospodarczej i nadany numer NIP), ubiega się o zawarcie umowy na sprzedaż biletów okresowych
komunikacji miejskiej - to powinien taką zgodę otrzymać, czyli powinna być z nim zawarta stosowna umowa.
Z korespondencji kierowanej przez ZDiK do zainteresowanych podmiotów, którym odmówiono zgody
na zawarcie umowy na prowadzenie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej jasno wynika, że brak tej zgody
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nie wynika z braku spełnienia przez przedsiębiorcę wymogów ustalonych przez ZDiK do prowadzenia tego typu
sprzedaży, ale z przyczyny leżącej w „wystarczającym nasyceniu aktualnej sieci dystrybucyjnej”. Takie
uzasadnienie odmowy zawarcia umowy ZDiK przedstawił m.in. następującym przedsiębiorcom: „Anna”
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo-Produkcyjne z W., Zakład Usług Wielobranżowych, „ELTIX” - Albin
W. z O., BUE „Eko - Consul” - Agata K. z W., PHU „PRASA” - Rasim A. z W. i „RETO” Handel i
Gastronomia - Irena R. z W.
Identyczne stanowisko zajął Wiceprezydent Miasta W. w piśmie z dnia 26 sierpnia 2002 r. w
odpowiedzi na prośbę przedsiębiorcy Ireny R. o interwencję w sprawie odmowy zgody ZDiK na zawarcie
umowy na dystrybucję biletów okresowych komunikacji miejskiej. W powyższym piśmie Wiceprezydent
stwierdził, iż „aktualnie nie ma potrzeby rozwijać sieci w okolicach Dworca Głównego PKP. Znajduje się tam
25 punktów sprzedających bilety jednorazowe raz 3 punkty sprzedają pełny asortyment. Nadto w tym rejonie
jest też 11 automatów MERONA”.
Podawana przez Gminę W. przyczyna braku zgody na zawarcie umowy na sprzedaż biletów
okresowych, iż sieć dystrybucyjna sprzedaży biletów okresowych jest „wystarczająco nasycona” jest pojęciem
nieprecyzyjnym i niejasnym. Ponadto stosując takie całkowicie uznaniowe i subiektywne kryterium, Uczestnik
dokonuje podziału podmiotów gospodarczych na określone kategorie, bez równoczesnego posługiwania się
kryteriami obiektywnymi. Wspomniane 70 punktów handlowych mających podpisaną umowę ze ZDiK na
sprzedaż detaliczną biletów okresowych znalazło się w gronie podmiotów uprzywilejowanych, którym
umożliwono sprzedaż tego rodzaju biletów. Do drugiej kategorii należą pozostałe podmioty które, przy braku
możliwości alternatywnego źródła zaopatrzenia, nie mają możliwości prowadzenia sprzedaży tego rodzaju
biletów - mimo spełnienia warunków wymaganych przez ZDiK. Zważywszy na ilość punktów handlowych
prowadzących sprzedaż biletów jednorazowych - 2356, gorsze usytuowanie na rynku sprzedaży biletów
okresowych komunikacji miejskiej może dotyczyć znacznej ilości przedsiębiorców.
Powyższe stwierdzenia są zgodne z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, z której jasno wynika
obowiązek równoprawnego traktowania kontrahentów przez podmiot mający na danym rynku pozycję
dominującą (wyrok SN z dnia 2 czerwca 1999 r., I CKN 43/98, publ. OSNC 1999/12/216 oraz wyrok SN z dnia
4 lipca 2002 r., I CKN 858/00).
Gmina W. nie może przyjmować roli regulatora na rynku sprzedaży detalicznej biletów okresowych
komunikacji miejskiej, ponieważ nie ma takiej delegacji prawnej. Nie jest jej rolą i zadaniem oznaczanie i
decydowanie czy w danych rejonach miasta W. jest dostatecznie „nasycona” liczba punktów handlowych
sprzedaży detalicznej tego rodzaju biletów. Tę kwestię rozwiązują mechanizmy wolnej konkurencji i zasady
wolnego handlu. Przytaczany art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej zakazuje tego typu zachowań
podmiotom posiadającym pozycję dominującą. Opisane działania Gminy W. są szczególnie szkodliwe,
ponieważ eliminują z tego rynku drobnych przedsiębiorców, których ochrona powinna być szczególną
powinnością władz publicznych.
Zachowanie Gminy W. ograniczające konkurencję jest jednoznacznie szkodliwe także dla
konsumentów, ponieważ prowadzi do utrudnienia zaopatrzenia się przez klientów w stosowne bilety. Jest
bowiem oczywiste, że im rzadsza sieć detalicznej sprzedaży biletów okresowych - pomimo chętnych
przedsiębiorców do zajęcia się taką sprzedażą - tym gorsza pozycja bezpośrednich nabywców tego rodzaju
biletów, czyli konsumentów. Jest więc sprzeczna interesem publicznym.
Ponadto - odnosząc się do dalszych wyjaśnień ZDiK - Prezes Urzędu stwierdza, że okoliczność, iż
jeden przedsiębiorca jest w stanie, w sposób nie przynoszący strat, prowadzić sprzedaż biletów okresowych
komunikacji miejskiej, a inny nie będzie w stanie zapewnić opłacalności takiej sprzedaży, także nie może
stanowić przesłanki odmowy zawarcia umowy z przedsiębiorcą na prowadzenie sprzedaży tego typu biletów. To
jest bowiem domena prywatnej przedsiębiorczości. Powyższe prowadzi także do kategoryzacji podmiotów
gospodarczych, bez jednoczesnego ustalenia kryteriów obiektywnych i stoi w sprzeczności z obowiązkiem
równoprawnego traktowania kontrahentów.
Powoływanie się przez uczestnika postępowania na ww. okoliczności przy wydawaniu zgody na
zawarcie umowy na prowadzenie sprzedaży biletów okresowych stoi także w sprzeczności z podstawową zasadą
wolnościową gospodarki rynkowej, określoną w art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) stanowiącą, iż „podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami
prawa”. Powyższa zasada formułująca wolność podejmowania działalności gospodarczej może być oczywiście
ograniczana przepisami ustawy. Jeśli jednak ustawodawca nie wprowadził ograniczeń w postaci koncesji lub
zezwoleń na działalność prowadzenia detalicznej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, powinna ona być
dostępna dla każdego przedsiębiorcy, w związku z tym Gmina W. nie ma żadnych podstaw prawnych do
ograniczania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej biletów
komunikacji miejskiej. Tymczasem w analizowanym przypadku, Gmina W. takie restrykcyjne działania
zastosowała w sposób nieuprawniony.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonywanie przez podmiot
zajmujący pozycję dominującą podziału rynku sprzedaży, według kryteriów terytorialnych i przez to
ograniczanie przedsiębiorcom dostępu do rynku wyczerpuje znamiona praktyki monopolistycznej (por. np.
orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 października 2001 r., sygn. akt XVII Ama
106/00).
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Powoływanie się przez uczestnika postępowania na ewentualne „niepowetowane skutki społeczne i
ekonomiczne” w przypadku małej opłacalności sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej także
należy uznać za bezzasadne, ponieważ to właśnie polityka ograniczania liczby miejsc sprzedaży biletów
okresowych prowadzi do sytuacji występowania zbyt małej ilości punktów handlowych prowadzących tego typu
sprzedaż, w stosunku do występującego zapotrzebowania klientów na tego rodzaju bilety w danym rejonie
miasta.
W związku z powyższym nie ma ani prawnego, ani faktycznego uzasadnienia odmowy zawierania
umów na prowadzenie sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej na okaziciela z każdym
zainteresowanym przedsiębiorcą, spełniającym wymagania niezbędne do zawarcia tego typu umowy (posiadanie
lokalu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, posiadanie NIP).
Niewątpliwie Gmina W. utworzyła bezprawną barierę wejścia na rynek sprzedaży biletów okresowych
komunikacji miejskiej na okaziciela, której przedsiębiorca nie jest zdolny w żaden sposób pokonać, co
spowodowało sytuację, iż niezbędna stała się ingerencja Prezesa Urzędu. Innymi słowy, Gmina reglamentuje ten
rynek, do czego nie jest upoważniona.
Reasumując, zdaniem Prezesa Urzędu, została spełniona druga przesłanka praktyki z analizowanego
przepisu art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej, tj. nadużywanie pozycji dominującej na rynku polegającej
na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
W świetle analizy zgromadzonego materiału dowodowego, Prezes Urzędu uznał, że zostały spełnione
łącznie wszystkie wymagane przesłanki dla zakwalifikowania działań Gminy W. - nadużywającej pozycji
dominującej na rynku hurtowej sprzedaży biletów okresowych poprzez ograniczanie liczby sprzedawców
detalicznych biletów okresowych na okaziciela - jako praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 8
ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Mimo stwierdzenia naruszenia ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu postanowił odstąpić od
nakładania kary pieniężnej na Gminę W. Uczestnik postępowania odmawiając kolejnym przedsiębiorcom
podpisania umowy na sprzedaż detaliczną biletów okresowych komunikacji miejskiej kierował się błędnie
pojmowaną ochroną interesów konsumentów, ponieważ - wbrew opinii uczestnika - jedyną gwarancją
zapewnienia tej ochrony jest właśnie swoboda konkurowania na rynku. uczestnik ponadto nie wziął pod uwagę
tego, iż na gruncie obowiązujących przepisów żadne regulacje administracyjne, z wyjątkami określonymi w
ustawie, nie mogą ograniczać rozwoju wolnej konkurencji, chronionej prawnie ustawą o ochronie konkurencji i
konsumentów.
Tak więc, biorąc pod uwagę, iż działania uczestnika nie wynikały z chęci świadomego ograniczenia
wolnej konkurencji na ww. rynku, Prezes Urzędu, stanął na stanowisku, iż nakładanie kary pieniężnej nie byłoby
celowe i poprzestał na stwierdzeniu stosowania praktyki naruszającej zakaz nadużywania pozycji dominującej i
nakazaniu zaniechania jej stosowania.
Mając powyższe na względzie organ antymonopolowy orzekł, jak w sentencji. [...]
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Decyzja
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę Jarosława N. - Firma Edukacyjna „Impuls - Plus” w
G. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RLU -29/2003)
Na podstawie art. 23c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), 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 wszczętego z urzędu, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, godzące w nie bezprawne działania
przedsiębiorcy Jarosława N. - Firma Edukacyjna „Impuls - Plus” w G., tj. działania, o których mowa w art. 23a
ust. 1 ww. ustawy, polegające na nadsyłaniu na e-mailowe adresy użytkowników skrzynek elektronicznych
wykupionych w płatnych sieciach nie zamówionych ofert - reklam handlowych oraz nakazuje zaniechania jej
stosowania.
II. zobowiązuje ww. przedsiębiorcę do złożenia w Gazecie Wyborczej - wydanie ogólnopolskie, piątkowe, w
terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji jednokrotnego oświadczenia o następującej treści:
„Jarosław N. - Firma Edukacyjna „Impuls - Plus” w G. oświadcza, że naruszył zbiorowe interesy konsumentów,
o których mowa w art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j.
Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 804), poprzez bezprawne nadsyłanie na e-mailowe adresy użytkowników skrzynek
elektronicznych wykupionych w płatnych sieciach nie zamówionych ofert - reklam handlowych. Działania takie,
jako naruszające art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) są prawem zakazane. Oświadczam, że opisane wyżej działania, jako
naruszające zbiorowe interesy konsumentów zostały wyeliminowane w działaniach Firmy Edukacyjnej Impuls Plus w G.” Jarosław N.
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UZASADNIENIE
W związku ze skargą Powiatowego Rzecznika Konsumentów w B., Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu, przeprowadził postępowanie dotyczące nadsyłania
przez Jarosława N. - Firma Edukacyjna Impuls - Plus w G. na e-mailowe adresy użytkowników skrzynek
elektronicznych wykupionych w płatnych sieciach nie zamówionych ofert - reklam handlowych.
W złożonych wyjaśnieniach Jarosław N. wyjaśnił, że istotnie w dniu 3 maja 2003 r. podmiot działający
na jego zlecenie przesłał do nieznanej liczby posiadaczy skrzynek internetowych ofertę szkoleń Firmy
Edukacyjnej Impuls Plus. Wyjaśnił, że nie ma żadnej umowy na przesyłanie ofert handlowych do płatnych
skrzynek z żadnym z podmiotów zarządzających adresami internetowymi. Dodał, że zaistniała sytuacja jest
wynikiem nieświadomego działania oraz, że dopilnuje w przyszłości, aby więcej działanie takie nie miało
miejsca.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje:
Bezspornym jest, że Jarosław N. - Firma Edukacyjna „Impuls - Plus” w G. w dniu 3 maja 2003 r.
przesłał drogą elektroniczną na e-mailowe adresy użytkowników skrzynek elektronicznych wykupionych w
płatnych sieciach, niezamówione oferty - reklamy handlowe dotyczące działalności ww. firmy. Przedsiębiorca
przyznał powyższą okoliczność pismem z dnia 10 czerwca 2003 r.
Treść informacji przesłanej drogą elektroniczną zawierała ofertę szkoleń organizowanych przez firmę,
nazwę i adres organizatora. W ocenie organu antymonopolowego stanowi ona informację handlową o
charakterze reklamowym. Bez znaczenia dla oceny, kto był nadawcą ww. ofert handlowych jest wyjaśnienie
przedsiębiorcy Jarosława N., że dokonał tego inny podmiot działający na jego zlecenie.
Zgodnie z art. 734 Kc przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, przy czym § 2 stanowi, że w braku odmiennej umowy
zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Z powyższego wynika, że
strony mogą zawrzeć w umowie klauzulę, że przyjmujący zlecenie wykona czynność prawną we własnym
imieniu. W braku takiej klauzuli obowiązuje domniemanie, że czynność prawna dokonywana jest w imieniu
dającego zlecenie. Skoro więc Jarosław N. w toku postępowania nie złożył żadnego dokumentu zawierającego
ww. klauzule Prezes Urzędu przyjął, że zleceniobiorca działał w imieniu Jarosława N. Skoro więc za działania
zleceniobiorcy odpowiada zleceniodawca, organ antymonopolowy przyjął, że nadawcą przedmiotowej
informacji handlowej był Jarosław N.
Art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej stanowi, że przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Nie jest zbiorowym interesem
konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów.
W opinii Prezesa UOKiK nadsyłanie drogą elektroniczną na e-mailowe adresy użytkowników skrzynek
elektronicznych wykupionych w płatnych sieciach niezamówionych ofert - reklam handlowych dotyczących
działalności ww. firmy wyczerpuje dyspozycję art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), który stanowi, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej
informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej. Ust. 3 ww. przepisu stanowi, że działanie takie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji, a więc narusza również przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Ww. przepis wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, przy czym
zgoda ta „nie może być domniemana, dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści” – art. 4 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W opisanym stanie faktycznym informacje jakie wpłynęły na adresy użytkowników skrzynek
elektronicznych nie były przez nich zamawiane, jak również użytkownicy w żaden sposób nie wyrazili zgody na
przesłanie ww. informacji. Zatem, przedstawiony wyżej stan faktyczny wypełnia dyspozycję art. 10 ust. 1
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a przez to stanowi naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy
antymonopolowej.
Art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że czynem
nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza
interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Sprzeczność z prawem działań opisanych wyżej została już wykazana,
nie ulega wątpliwości, że naruszone zostały również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dodać należy, że ochrona przed przesyłaniem niezamówionych informacji, na gruncie obowiązującej w
Polsce regulacji prawnej, znajduje oparcie już w Konstytucji RP. Artykuł 47 stanowi, że każdy ma prawo do
ochrony prawnej życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, zaś
w art. 76 zawarty jest obowiązek władz publicznych chronienia konsumentów, użytkowników i najemców przed
działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi.
Naruszenie ww. przepisów prawa, a więc przesłanka bezprawności działań przedsiębiorcy w świetle
powyższego wywodu została udowodniona.
Spełniona została również druga przesłanka przepisu powołanego w sentencji decyzji, a więc
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Opisane działanie naraziło na uszczerbek interesy szerokiego
kręgu uczestników rynku, aczkolwiek niezidentyfikowanego co do liczby i tożsamości. Nie są to jednak
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przypadki jednostkowe, a potencjalna ich liczba dotyczy szerokiego kręgu uczestników tego rynku. Dlatego
kwalifikacja tych działań jako naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest uzasadniona.
W związku z tym, że brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek przesłanek, by dać wiarę deklaracji
przedsiębiorcy, że zaprzestał stosowania bezprawnych działań, organ antymonopolowy uznał za celowe
nakazanie przedsiębiorcy Jarosławowi N., na podstawie art. 23c ust. 2 ustawy antymonopolowej złożenia
jednokrotnego oświadczenia o treści i formie wskazanej w sentencji decyzji.
Mając powyższe na uwadze, orzeka się jak w sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 24 października 2003 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez TP S.A. w W. za ograniczające konkurencję
(Nr DPI-74/2003)
Na podstawie:
I. art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje
jednostronną - tj. bez uzyskania zgody abonenta - zmianę warunków umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN), w trakcie jej obowiązywania za praktykę
ograniczającą konkurencję określoną w art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej, polegającą na nadużywaniu
pozycji dominującej na krajowym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją
usług (ISDN) i nakazuje Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. zaniechania tej praktyki,
II. art. 9 ustawy antymonopolowej po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko
Telekomunikacji Polskiej S.A. w W., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje narzucanie
w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) warunku,
zgodnie z którym zmiana wysokości opłat przewidzianych w cenniku świadczenia tych usług, nie stanowi
zmiany treści umowy za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art. 8 ust. 1 w związku z 8 ust. 2 pkt
1 ustawy antymonopolowej, polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku świadczenia
usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) poprzez narzucanie nieuczciwych
warunków umownych i nakazuje Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. zaniechania tej praktyki,
III. art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada
na Telekomunikację Polską S.A. w W. karę pieniężną w wysokości 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów
złotych), płatną do budżetu państwa, za naruszenie zakazu określonego w art. 8 ust. w związku z art. 8 ust. 2
pkt 1 ustawy antymonopolowej,
IV. art. 90 ustawy antymonopolowej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadaje niniejszej
decyzji, w pkt I, II, rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
W dniu 13 sierpnia 2003 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem
Urzędu lub organem antymonopolowym) wszczął postępowanie w sprawie wstępnego ustalenia, czy
wprowadzona przez Telekomunikację Polską S.A. zmiana oferty linii cyfrowej ISDN - poprzez zastąpienie
planów Octopus Standard i Octopus Komfort, planami ISDN TP S.A. podstawowy i ISDN TP S.A. premium nie stanowi naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z
licznymi skargami abonentów Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej TP S.A. lub Spółką) korzystającymi
z usług telekomunikacyjnych świadczonymi w sieci cyfrowej z integracją usług („usług ISDN”). Ponieważ
ustalenia poczynione w trakcie postępowania wyjaśniającego wskazywały na możliwość naruszenia przez TP
S.A. przepisów ustawy antymonopolowej, postanowieniem z dnia 16 września 2003 r. Prezes Urzędu wszczął
postępowanie, zarzucając Spółce nadużycie pozycji dominującej na krajowym rynku świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) poprzez:
a)
jednostronną - tj. bez uzyskania zgody abonenta - zmianę warunków umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN), w trakcie jej obowiązywania,
b)
narzucanie w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług
(ISDN) warunku, zgodnie z którym zmiana wysokości opłat przewidzianych w cenniku świadczenia tych
usług, nie stanowi zmiany treści umowy.
W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje:
Sieć ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) jest uniwersalną siecią, umożliwiającą świadczenie
zintegrowanych usług telekomunikacyjnych zarówno fonicznych jak i niefonicznych. Usługi ISDN - podobnie
jak usługi telekomunikacyjne w sieci analogowej - świadczone są w formie monopolu naturalnego. Możliwość
świadczenia abonentowi takiej usługi ma obecnie jedynie tzw. operator ostatniej mili. Operator ostatniej mili to
operator telekomunikacyjny dysponujący bezpośrednim dostępem do abonenta. Tylko on ma możliwość
zainstalowania po stronie abonenta zakończenia sieciowego NT a po stronie centrali zakończenia linii LT, co
umożliwia świadczenie usługi ISDN.
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Podstawowe zasady świadczenia usług ISDN - Octopus określa decyzja nr 121 Członka Zarządu TP
S.A. ds. Marketingu - Bruno D. z dnia 16 lipca 2002 r. wprowadzająca wzór umowy o świadczenie tych usług,
Cennik oraz Regulamin świadczenia usługi Octopus ISDN przez TP S.A. (Regulamin Octopus). Umowa
stosowana przez TP S.A. ma charakter adhezyjny.
Regulamin Octopus stanowi natomiast, że „Umowa może ulec zmianie za porozumieniem stron.
Zmiana Umowy następuje w formie pisemnej” (§ 26 Regulaminu).
W dniu 23 lipca 2003 r. została wydana decyzja nr 154 Członka Zarządu TP S.A. S.A. ds. Marketingu
Bruno D. w sprawie wprowadzenia regulaminu, cennika, wzoru umowy oraz wzorów druków usługi linia
cyfrowa ISDN TP S.A. świadczonej przez TP S.A. Na podstawie niniejszej decyzji zmienione zostały warunki
świadczenia usługi linii cyfrowej ISDN. Powyższa decyzja stanowi, że:
− z dniem 15 sierpnia 2003 r. wprowadza się do stosowania w TP S.A. Regulamin świadczenia usługi linia
cyfrowa ISDN przez TP S.A., Cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez TP S.A. oraz wzór
umowy o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN przez TP S.A.;
− z dniem 1 grudnia 2003 r. tracą moc przepisy Regulaminu i Cennika Octopus ISDN świadczonej przez TP
S.A. wprowadzonych decyzją nr 121 Członka Zarządu TP S.A. ds. Marketingu Bruno D. z dnia 16 lipca
2002 r.;
− abonenci usługi Octopus ISDN, którzy w okresie do dnia 30 listopada 2003 r. nie złożą zamówień na jeden z
dostępnych w ofercie TP S.A. S.A. planów ISDN TP S.A. automatycznie zostają przeniesieni z dniem 1
grudnia 2003 r. do odpowiedniego wariantu usług.
Pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. TP S.A. poinformowała abonentów indywidualnych o
wprowadzanych od 15 sierpnia 2003 r. zmianach w ofercie usługi ISDN oraz przedstawiła im nową ofertę. W
przedmiotowym piśmie TP S.A. wskazała w szczególności, iż:
− z dniem 1 grudnia 2003 r. dotychczasowe plany telefoniczne Octopus Standard i Octopus Komfort przestają
istnieć i zostają zastąpione nowymi planami: ISDN TP S.A. podstawowy, ISDN TP S.A. premium;
− abonenci powinni złożyć zamówienie na któryś z nowych planów telefonicznych do dnia 30 listopada 2003
r., w przeciwnym bowiem razie zostaną automatycznie przeniesieni do nowych planów taryfowych - wg
zasad określonych w ww. decyzji nr 154.
Zmianie uległy również warunki świadczenia usług ISDN dla klientów niemieszkaniowych (tj. SOHO,
biznesowych i kluczowych). O zmianie zasad świadczenia usług dla tej grupy klientów, TP S.A. poinformowała
pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r., wskazując w szczególności, że:
− złożenie zamówienia na nowy profil powinno nastąpić do dnia 20 listopada 2003 r.,
− jeżeli do tego dnia klienci nie złożą stosownego zamówienia, zostaną zakwalifikowani do profilu TP biznes,
który będzie rozliczany zgodnie z planem sekundowym TP biznes.
W trakcie prowadzonego postępowania TP S.A. odniosła się do przedstawionych jej zarzutów w
następujący sposób:
− zmiana w zakresie indywidualnej umowy zawartej z abonentem dotyczyła jedynie nazwy umowy (z
„Umowa o świadczenie usługi Octopus ISDN TP S.A.” na „Umowa o świadczenie usługi linia cyfrowa
ISDN TP S.A. przez TP S.A.”), a zmiana nazwy umowy nie stanowi zmiany merytorycznej,
− TP S.A. dokonała zmiany regulaminu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa odnoszącymi się do trybu
zmiany wzorców umownych, tj. art. 3841 Kc w związku z art. 384 Kc, poprzez:
a) rozesłanie listu do wszystkich abonentów korzystających z oferty linii cyfrowej ISDN TP szczegółowo
informującego o: (1) nowych planach linii cyfrowej ISDN i o możliwości ich zamawiania do dnia 30
listopada 2003 r., (2) likwidacji planów Octopus Standard i Octopus Biznes z dniem 1 grudnia 2003 r.,
(3) możliwości kontaktu z Telepunktem lub Punktem Sprzedaży TP S.A. w celu wybrania innej,
optymalnej dla niego oferty TP S.A. w przypadku niezdecydowania się na żaden z proponowanych
planów,
b) szczegółowe wyjaśnienie warunków nowych planów, cen połączeń i możliwych rabatów w ramach
poszczególnych planów, zawarte w dołączonej do listu ulotce,
c) pozostawienie abonentowi trzymiesięcznego terminu do wypowiedzenia umowy;
− warunek przewidujący, że zmiana wysokości opłat w Cenniku nie stanowi zmiany treści umowy zawarty
jest w § 6 ust. 1 umowy – podstawowym dokumencie konstytuującym stosunek prawny pomiędzy TP
S.A. a każdym abonentem. Celem stworzenia tego uregulowania, jak twierdzi Spółka, było wyróżnienie
zmiany wysokości opłat w Cenniku, jako nie podlegającej procedurze opisanej w § 6 ust. 2 ze względu
na to, iż są one częstym i naturalnym efektem zmian na rynku. Poza tym, zdaniem TP S.A., nowe
rozwiązania są dostosowane do zmieniających się potrzeb konsumentów i są dla nich korzystne, a zatem
nie można mówić o narzuceniu czegokolwiek abonentowi,
− ze względu na ciągły charakter umów zawieranych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych
zmiany cen są w znacznym stopniu nieuchronne, istotne z punktu widzenia abonenta jest to, żeby mógł,
po otrzymaniu informacji o zmianie cen, rozwiązać umowę,
− sformułowanie § 6 ust. 1 umowy w najmniejszym stopniu nie wskazuje na uprawnienie operatora do
jednostronnych zmian Cennika, na które abonent nie ma możliwości zareagować zgodnie ze swoim w
tym zakresie życzeniem,
− zmiana Cennika oraz sposób i forma powiadomienia o tej zmianie czynią zadość wymogom przepisów
Prawa telekomunikacyjnego (tj. art. 35); masowy charakter usług telekomunikacyjnych uzasadnia brak
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indywidualnych uzgodnień z każdym abonentem; konsument zawierając taką umowę godzi się na jasno
mu przedstawione warunki i tryby postępowania,
− stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego TP S.A. jako operatorowi
przysługuje uprawnienie do ustalania cen usług telekomunikacyjnych, a obowiązek z art. 35 ust. 3 tej
ustawy dotyczący pisemnego powiadomienia abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu
rozliczeniowego został dopełniony.
Organ antymonopolowy zważył, co następuje:
Zgodnie z wymaganiami art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu wszczynając
postępowanie wziął pod uwagę, czy na skutek działań TP S.A. został naruszony interes publiczny. Zgodnie ze
stanowiskiem Sądu Najwyższego z publicznoprawnego charakteru ustawy antymonopolowej wynika, że
znajduje ona zastosowanie wówczas, gdy zagrożony lub naruszony został interes publiczny, polegający na
zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego.
Powyższe stwierdzenie SN należy odczytać z uwzględnieniem rozróżnienia w doktrynie dwóch
kategorii praktyk monopolistycznych, tj. praktyk antykonkurencyjnych, których celem lub skutkiem jest
ograniczenie lub wyeliminowanie konkurencji oraz praktyk eksploatacyjnych, których celem nie jest wpływanie
na strukturę rynku i sytuację konkurentów, lecz uzyskanie przez stosujących te praktyki korzyści kosztem innych
podmiotów.
W przedmiotowej sprawie zarzucana praktyka ma charakter eksploatacyjny. W takim przypadku nie jest
zatem istotny skutek, jaki ma ona na strukturę rynku, czy sytuację konkurentów, ale konsekwencje jakie ponoszą
słabsi uczestnicy rynku, zarówno konsumenci jak i podmioty gospodarcze. Istotne jest również, że źródłem
zakazanych przez ustawę antymonopolową praktyk jest siła rynkowa przedsiębiorców. Dla naruszenia interesu
publicznego w takich sytuacjach wystarczające jest dowolne nadużycie siły rynkowej w relacjach ze słabszymi
uczestnikami rynku, bowiem już sam fakt nadużycia narusza interes publiczny. Należy również wziąć pod
uwagę, że praktyki eksploatacyjne urzeczywistniają się głównie poprzez stosunki umowne, które mogą być, w
zależności od charakteru działalności, zindywidualizowane bądź powtarzalne. Bez wątpienia naruszenie interesu
publicznego ma miejsce w tym drugim przypadku, kiedy to eksploatacyjne działania mają charakter generalny.
Zdaniem Prezesa Urzędu, opisana powyżej sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Działania
TP S.A. związane ze zmianą zasad świadczenia usług ISDN skierowane są wobec wszystkich abonentów tej
spółki korzystających z usług. Generalny charakter działań Spółki oraz sposób działania wskazujący na przyjęty
w tej mierze mechanizm powoduje zatem, iż przedmiotowa sprawa odnosi się do interesu publicznego.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej przez rynek właściwy rozumie się 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.
Płaszczyzną produktową, której dotyczą zarzuty Prezesa Urzędu, jest usługa ISDN. Sieć ISDN pozwala
na znaczne rozszerzenie funkcjonalności świadczonych usług (w porównaniu do innych sposobów ich
świadczenia) poprzez cyfryzację łącza od centrali do abonenta. Należy wskazać, iż do korzystania z sieci ISDN
konieczne jest wykorzystanie specjalnych urządzeń (zakończenie sieciowe nt, terminal ISDN - tj. telefon
stacjonarny przystosowany do pracy w sieci ISDN), które nie są stosowane w innych technologiach.
Odmienność właściwości usług ISDN powoduje, iż usługi świadczone przez operatorów telefonii
mobilnej, czy telewizji kablowych oraz usługi świadczone w oparciu o technologię xDSL oraz radiową nie
stanowią na rynku polskim oferty substytucyjnej. Usługi oferowane przez tych operatorów nie są w stanie
zapewnić odbiorcy podobnych funkcji.
Dodatkowo do usług telekomunikacyjnych w sieci ISDN stosuje się odmienny reżim prawny niż do
usług świadczonych w stacjonarnej linii analogowej, bowiem usługi ISDN nie są usługami powszechnymi w
rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne i w związku z tym nie podlegają kontroli Prezesa
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. W związku z powyższym, w opinii Prezesa Urzędu rynek
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) stanowi odrębny rynek
produktowy.
Usługa ISDN może być świadczona na terenie całego kraju. Obszar świadczenia tej usługi uzależniony
jest od obszaru określonego w zezwoleniu Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a nade wszystko
od rozległości posiadanej sieci, w której usługa ta będzie realizowana. Dostęp do sieci obejmującej cały obszar
RP pozwala na świadczenie tej usługi na jednakowych warunkach dla odbiorców zlokalizowanych w różnych
częściach kraju.
Mając powyższe na względzie, Prezes Urzędu określił rynek właściwy jako krajowy rynek świadczenia
usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN).
Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej poprzez pozycję dominującą rozumie się pozycję
przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie
mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów;
domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40 %.
Prezes Urzędu ustalił, że rynkiem relewantnym w niniejszej sprawie jest krajowy rynek świadczenia
usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN).
Usługa ISDN może być świadczona jedynie przez operatora ostatniej mili, posiadającego bezpośredni
dostęp do abonenta. Tylko ten operator może bowiem zakończyć linię abonencką po stronie abonenta
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zakończeniem sieciowym (Network Termination) oraz po stronie centrali zakończeniem linii (Line
Termination), co jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usługi ISDN. Inni operatorzy telekomunikacyjni
działający na rynku krajowym nie posiadają bezpośredniego dostępu do abonentów operatora ostatniej mili. Ich
usługi mogą być świadczone wyłącznie za pośrednictwem tego ostatniego, co w przypadku ISDN - z uwagi na
powyższe uwarunkowania - jest niemożliwe.
Pomimo istnienia na rynku alternatywnych operatorów świadczących usługi ISDN, TP S.A. świadczy te
usługi z reguły w warunkach monopolu naturalnego. Tym samym, w sposób oczywisty, Spółka posiada na rynku
właściwym kwalifikowaną pozycję dominującą.
Zarzuty przedstawione TP S.A. dotyczyły nadużywania pozycji dominującej na krajowym rynku
świadczenia usług ISDN poprzez:
jednostronną - tj. bez uzyskania zgody abonenta - zmianę warunków umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci ISDN, w trakcie jej obowiązywania - naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy
antymonopolowej,
− narzucanie w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług
(ISDN) warunku, zgodnie z którym zmiana wysokości opłat przewidzianych w cenniku świadczenia tych
usług, nie stanowi zmiany treści umowy - naruszenie art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy
antymonopolowej.
− TP S.A. posiada na rynku właściwym kwalifikowaną pozycję dominującą. Tym samym należało
przeanalizować, czy praktyki zarzucane Spółce stanowiły przejaw nadużycia tej pozycji, czy też były
wyrazem zgodnej z prawem działalności operatora telekomunikacyjnego.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na
rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy antymonopolowej
wskazuje jedynie przykładowy (otwarty) katalog niezgodnych z prawem antymonopolowym zachowań. Taka
konstrukcja pozwala na uznanie za naruszenie zasad konkurencji również działań, które co prawda nie zostały
wskazane w ustawie antymonopolowej jako przejawy praktyk ograniczających konkurencję, lecz ich charakter
wskazuje na wykorzystywanie posiadanej pozycji rynkowej.
Zarzucana przez Prezesa Urzędu praktyka, polegająca na jednostronnej zmianie warunków umowy o
świadczenie usług ISDN w trakcie jej obowiązywania, jest w jego ocenie nienazwaną (tj. nie mieszczącą się w
katalogu wskazanym w art. 8 ust. 2 ustawy) praktyką.
Wskazując na przesłanki, które leżały u podstaw przyjętego stanowiska, należy na wstępie wskazać, iż
Prezes Urzędu nie podzielił argumentacji TP S.A. przedstawionej w odpowiedzi na postawiony zarzut.
Organ antymonopolowy nie zgodził się z tezą przedstawioną przez Spółkę w trakcie prowadzonego
postępowania, jakoby zmiana wprowadzona przez TP S.A. dotyczyła tylko nazwy umowy (a więc nie była to
zmiana merytoryczna), natomiast zmianie uległ sam regulamin świadczenia usług (to natomiast nie było
przedmiotem zarzutu).
Z tak przedstawionej argumentacji Spółki można wnioskować, że regulamin stanowi niezależny od
umowy byt prawny. Zdaniem Prezesa Urzędu jest to w sposób oczywisty błędne rozumowanie. W doktrynie
powszechnie uznaje się, że regulamin, będący wzorcem umownym, jest jednym z elementów (poza elementami
wskazanymi w art. 56 Kc), kształtujących treść stosunku prawnego wynikającego z umowy i mówiących o
następstwach prawnych czynności prawnej. Konsekwentnie, zmiana regulaminu, określającego zakres i warunki
świadczenia usług oraz wzajemne prawa i obowiązki stron, jest zmianą treści umowy. Nie ma znaczenia, że nie
nastąpiły zmiany w samej umowie, tj. dokumencie, który abonent bezpośrednio podpisał, ponieważ zmiany
regulaminu powodują, że treść umowy, odwołującej się do regulaminu, np. co do zakresu świadczonych usług,
praw i obowiązków stron, automatycznie się zmienia.
Podkreślić przy tym należy, iż niezależnie od poglądów doktryny w tej kwestii, o fakcie, że regulamin
stanowi część umowy o świadczenie usług ISDN, świadczy sam wzorzec tej umowy, który w § 9 odsyła w
sprawach nieuregulowanych umową do regulaminu. Ponadto Regulamin Octopus, w § 4, stanowi, że „TP S.A.
świadczy usługę Octopus ISDN zgodnie z umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania
umowy i Regulaminu (…)”.
Tym samym w ocenie organu antymonopolowego, bezsprzecznym jest, że Regulamin Octopus stanowi
część umowy o świadczenie usług ISDN, natomiast faktu, iż Regulamin Octopus uległ zmianie nie negowała
nawet Spółka (zmiany dotyczyły m.in. sposobu rozliczania, zakresu świadczonych usług oraz zakresu praw i
obowiązków stron). Wobec powyższego do zmiany postanowień Regulaminu Octopus powinien stosować się
reżim § 6 ust. 2 umowy oraz § 26 tegoż regulaminu, które do wszelkich zmian (innych niż dotyczące wysokości
opłat) wymagają formy pisemnej ad solemnitatem.
Z powyższych względów Prezes Urzędu uznał prezentowaną w tym zakresie argumentację TP S.A. za
chybioną.
Jednocześnie, w ocenie organu antymonopolowego nie jest istotne z punktu widzenia postawionego
zarzutu, że TP S.A. dokonała zmiany regulaminu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa odnoszącymi się do
trybu zmiany wzorców umownych, tj. art. 3841 Kc w związku z art. 384 Kc. Przepis art. 56 Kc oraz art. 385 Kc
wskazują umowę jako priorytetowy czynnik kształtowania treści stosunku prawnego. Z umowy zaś (i
stanowiącego jej integralną część – Regulaminu Octopus) jednoznacznie natomiast wynika, że:
− „Umowa może ulec zmianie za porozumieniem stron. Zmiana Umowy następuje w formie pisemnej”. (§ 26
Regulaminu Octopus).
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„Wszelkie inne zmiany (tj. nie dotyczące zmiany wysokości opłat) wymagają, pod rygorem nieważności,
wyłącznie formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony”. (§ 6 ust. 2 wzorca umowy).
− Tym samym, jakkolwiek TP S.A. powiadomiła abonentów o zmianie umowy, to nie dopełniła warunków,
do których sama w tej umowie się zobowiązała – zmieniając treść umowy bez porozumienia z drugą stroną
(abonentem). Porozumienie stron zakłada wyraźną zgodę obu stron na dokonywane zmiany. TP S.A. nie
może zatem jednostronnie zmienić warunków umowy, jedynie zawiadamiając o nich abonentów z
możliwością bądź ich zaakceptowania (bez możliwości negocjacji), bądź zrezygnowania z usług. TP S.A.
nie może przypisywać „milczeniu” drugiej strony wagi oświadczenia woli wyrażającego zgodę na warunki
podyktowane przez Spółkę. Polskie prawo cywilne nie wiąże z „milczeniem” żadnych skutków prawnych
(z bardzo nielicznymi wyjątkami - A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998). Aby
„milczenie” drugiej strony mogło mieć charakter oświadczenia woli i wywoływać skutki prawne, takie
znaczenie musiałyby strony nadać mu w umowie. Tymczasem ani w Regulaminie Octopus, ani w umowie
takiego postanowienia nie ma. Zatem, aby zmienione warunki umowy zaczęły obowiązywać, muszą
zgodzić się na nie obie strony (oświadczenia woli muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności). Jeżeli zaś jedna ze stron nie godzi się na zaproponowane warunki (co może wyrazić bądź
poprzez wyraźne odrzucenie zaproponowanych zmian bądź po prostu nie odpowiadając na ofertę TP S.A.),
zmiany nie wchodzą w życie i umowa wiąże strony w niezmienionym kształcie aż do chwili jej
wygaśnięcia (jeżeli jest to umowa zawarta na czas określony) albo do czasu, gdy nowe warunki umowy
zostaną przez strony uzgodnione w drodze pisemnego porozumienia.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż Spółka, informując abonentów o wprowadzanych zmianach,
zarówno Regulaminu jak i Cennika nie wspomniała o możliwości wypowiedzenia przez nich Umowy, ani nie
wskazała podstawy prawnej swojego działania. Dopiero z dokumentów otrzymanych przez organ
antymonopolowy od abonentów usługi ISDN (w szczególności z odpowiedzi TP S.A. na ich skargi w sprawie
zmiany warunków świadczenia usługi ISDN) wynika, że Spółka powoływała się na § 6 ust. 1 umowy jako
podstawę prawną zmiany warunków świadczenia usługi ISDN, a więc postanowienia regulującego zmianę
wysokości opłat w Cenniku, nie zaś § 6 ust. 2, który odnosi się do pozostałych postanowień umowy. Celem
takiego działania TP S.A. mogło być jedynie stworzenie wśród abonentów przeświadczenia, że nie mogą
sprzeciwić się poczynaniom Spółki, albowiem postępuje ona zgodnie z podpisaną przez nich umową. Takie
nieuczciwe postępowanie należy uznać za sprzeczne z zasadami lojalności i uczciwości kontaktowej,
niedopuszczalne w obrocie gospodarczym (zarówno profesjonalnym jak i konsumenckim).
Przedstawione powyżej odniesienie do argumentacji TP S.A. prezentowanej w trakcie postępowania,
stanowi po części uzasadnienie do uznania działań Spółki jako przejawu nadużycia pozycji dominującej.
Zdaniem organu antymonopolowego TP S.A. bezprawnie postanowiła zmienić warunki umów wiążących ją z
abonentami.
Takie działanie narusza nie tylko § 6 ust. 2 wzorca umownego i § 26 Regulaminu Octopus, ale także
jedną z podstawowych zasad stosunków cywilnoprawnych tj. zasadę pacta sunt servanda. Przepisy prawa
cywilnego tylko w wyjątkowych przypadkach przewidują możliwość odstąpienia od tej zasady (np. klauzula
rebus sic stantibus) przyjmując jako podstawę modyfikację stosunku zobowiązaniowego wyłącznie za zgodą obu
stron. Tymczasem TP S.A. nie zważając ani na ogólne zasady prawa cywilnego, ani na regulacje z umowy,
której jest stroną, dokonuje jednostronnych zmian. Zaufanie do umowy, a ściślej możność polegania przez
kontrahenta na treści zawartej umowy, zwłaszcza w razie gdy kreuje ona stosunek ciągły, stanowi tymczasem jej
wartość podstawową. Nadużycie zaufania drugiej strony umowy nie daje się pogodzić z zasadami pewności i
bezpieczeństwa obrotu, podstawowymi zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców.
Organ antymonopolowy traktuje takie zachowanie ze strony dominującego na rynku podmiotu jako
oczywiste nadużycie posiadanej pozycji rynkowej. Wykorzystując swoją silniejszą pozycję w stosunku
umownym TP S.A. zmieniła treść umowy o świadczenie usługi ISDN, nie pozostawiając abonentom możliwości
wpływu na kształt zmian, do czego byli uprawnieni na podstawie § 6 ust. 2 umowy. Podobne zachowania na
konkurencyjnym rynku, na którym klienci mieliby możliwość wyboru usługodawcy, prowadziłyby do
oczywistej rezygnacji z usługi świadczonej przez podmiot dopuszczający się tego typu praktyk. Konkurenci,
walcząc o klienta, dopasowują swoją ofertę do potrzeb swoich odbiorców. Nie jest naturalnym zjawiskiem, aby
racjonalnie działający przedsiębiorca, muszący liczyć się z konkurencją na rynku, próbował przymusić swoich
klientów do „dopasowania” się do jego potrzeb czy możliwości. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ocenia
wprowadzoną przez siebie ofertę jako korzystniejszą od poprzedniej, ostatecznie to nie on, lecz odbiorca
powinien mieć prawo zdecydować, czy nowa oferta jest dla niego rzeczywiście korzystniejsza czy nie. Bez
wątpienia abonent powinien mieć prawo kontynuacji umowy na zasadach w niej określonych.
Należy także wziąć pod uwagę, że TP S.A. posiada również pozycję dominującą na rynku świadczenia
usług telekomunikacyjnych w publicznej analogowej sieci stacjonarnej. Przeważająca większość abonentów
korzystających z usługi ISDN już wcześniej korzystała z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TP
S.A. w sieci analogowej. Jak już bowiem wcześniej wskazywano cyfryzacja linii następuje poprzez odpowiednie
modyfikcje istniejącej linii analogowej (PTSM), do której przyłączony jest abonent. W związku z tym TP S.A.
nie ponosi w zasadzie żadnego ryzyka utraty klientów korzystających dotychczas ze świadczonej przez Spółkę
usługi ISDN. Jeżeli zdecydują się oni zrezygnować z usługi ISDN w związku ze zmianą warunków jej
świadczenia, i tak są zmuszeni korzystać z usług telekomunikacyjnych Spółki, tyle że w sieci analogowej. W
takiej sytuacji możliwość wypowiedzenia umowy przez abonenta nie stanowi wystarczającej ochrony przed
poczynaniami operatora. TP S.A. może jednostronnie decydować o cenach, warunkach i zakresie świadczonych
−
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usług, w tym np. ograniczyć dostępność usługi ISDN, np. w stosunku do abonentów, którzy nie przynoszą
Spółce zaplanowanych zysków.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż abonenci usługi ISDN ponieśli niebagatelne nakłady związane z
uruchomieniem tej usługi (łączne koszty instalacji ISDN oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z linii ISDN
wynosiły ok. 1000 zł). Tym samym, przy niekorzystnej dla abonentów zmianie zasad świadczenia usługi ISDN –
ale na wciąż jeszcze akceptowalnych warunkach – przystaną oni na nowe warunki umowy, mając na uwadze
poniesione wcześniej koszty, które stanowią swoistą barierę wyjścia z rynku.
W niniejszej sprawie TP S.A. dokonała zmian warunków umowy o świadczenie usług ISDN, bez
zachowania zawartej w umowie procedury. Dokonanie tak istotnych naruszeń postanowień umowy, połączone z
dokonaniem istotnych zmian treści umowy (w szczególności podwyższenie opłat za usługi o ok. 60%) nie
byłoby możliwe, gdyby TP S.A. spotykała się na rynku właściwym z istotną konkurencją.
W związku z powyższym, Prezes Urzędu uznał, iż jednostronna zmiana przez TP S.A. warunków
umowy o świadczenie usług ISDN w trakcie jej obowiązywania stanowi nadużycie pozycji dominującej na
rynku, a tym samym naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej stanowi, iż zakazaną praktyką jest bezpośrednie lub
pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych
terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów. Zdaniem organu antymonopolowego,
TP S.A. umieszczając w umowie postanowienie, zgodnie z którym zmiana cen świadczonych usług nie stanowi
zmiany treści umowy, a zatem nie wymaga zgody drugiej strony umowy, narzuciła drugiej stronie umowy
nieuczciwy warunek.
Wskazując na narzucenie warunku umownego odwołać się należy zarówno do specyfiki umów o
świadczenie usług ISDN jak również do pozycji TP S.A. na rynku właściwym oraz racjonalności kontrahentów.
Jak już wskazano wcześniej, umowy o świadczenie usług ISDN stosowane przez TP S.A. mają charakter
adhezyjny. Specyfika tych umów polega na tym, że nie podlegają one negocjacjom stron. Nieprzyjęcie warunków
umowy adhezyjnej powoduje uniemożliwienie korzystania z usługi. Taki mechanizm stosowany był również. TP
S.A. sama przyznała, iż umowy o świadczeniu usług ISDN nie podlegają negocjacji z uwagi na ich adhezyjny
charakter i tym samym wszyscy abonenci chcący korzystać z usług ISDN, podpisywali umowy zgodne z
przedstawionym im wzorcem.
Wskazać przy tym powtórnie należy, że usługi ISDN świadczone są w formie monopolu naturalnego
przez co nieprzyjęcie warunków umowy przedstawionej przez TP S.A. powoduje utratę możliwości korzystania z
tego typu usług.
Zauważyć także należy, iż racjonalny usługobiorca ISDN nie zgodziłby się - mając możliwość wyboru na przyjęcie takiego warunku umowy, który powodowałby, iż nie mógłby odstąpić natychmiastowo od umowy
nawet w sytuacji podwyżki ceny usługi. Nie zmienia tego faktu okoliczność, iż zgodnie z umową abonent ma
prawo jej wypowiedzenia w terminie 30 dni, gdyż jest on w takim przypadku zmuszony do uiszczenia opłaty za
usługę w trakcie okresu wypowiedzenia, co nie jest dla niego korzystne.
Mając więc na uwadze brak możliwości negocjowania umów przez potencjalnych abonentów usługi
ISDN, monopolistyczną pozycję Spółki na tym rynku oraz racjonalność stron umowy, organ antymonopolowy
uznał, iż kwestionowany warunek umowny został abonentom narzucony.
Oceniając nieuczciwość kwestionowanego warunku, Prezes Urzędu wziął pod uwagę całokształt
regulacji odnoszących się do łączącego strony stosunku prawnego i zbadał, czy nie doszło do zachwiania
równowagi praw i obowiązków stron oraz do naruszenia przez TP S.A. zaufania drugiej strony umowy,
uwzględniając pozycję operatora na rynku właściwym.
Art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej zakazuje nadużywania pozycji dominującej, polegającej na
narzucaniu nieuczciwych warunków handlowych. Zakaz obejmuje wszelkie warunki, zarówno przedmiotowo
istotne dla bytu umów, jak i pozostałe, jeśli uznane mogą być one za nieuczciwe. Jak słusznie zauważa TP S.A.,
ocena czy określony warunek jest nieuczciwy powinna być dokonana na podstawie wyważenia interesów stron
umowy z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności świadczeń. Poszczególne warunki umów powinny być
oceniane w kontekście całej umowy.
Argumentacja TP S.A., prezentowana w toku postępowania, zgodnie z którą zmiany cen są naturalnym
następstwem zmian na rynku, a operator jest uprawniony do ustalania cen przez art. 35 ust. 1 Prawa
telekomunikacyjnego nie jest zasadny. Należy zgodzić się w tej kwestii z poglądami doktryny, zgodnie z
którymi art. 35 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nie narusza zasady wyrażonej w art. 34 ust. 1 tej ustawy,
stosownie do której świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy. Ustalenie ceny
należy zatem do sfery swobody kontraktowej stron, która umożliwia ułożenie stosunku prawnego według
uznania stron (art. 3531 Kc), jeżeli treść stosunku lub cel nie sprzeciwia się właściwości (naturze stosunku),
ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Stosownie do prezentowanych w doktrynie poglądów, z przepisu
art. 35 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nie można wyprowadzić wniosków prowadzących do ograniczenia
wpływu użytkownika usług na cenę tych usług ustalaną w umowie. Art. 35 ust. 1 dotyczy stosunków operatora z
właściwymi organami administracji, nie ma natomiast żadnego wpływu na uprawnienia drugiej strony umowy w
sprawie ustalenia cen w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prawo telekomunikacyjne nie
wyklucza zatem możliwości negocjowania przez strony cen nawet w obrocie masowym. Możliwość wydawania
wzorców ma na celu jedynie ułatwienie i przyspieszenie obrotu masowego. Nie daje jednak uprawnienia
operatorowi do dowolnego ustalania cen, gdyż byłoby to sprzeczne z naturą stosunku prawnego, zasadami
współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) oraz naruszało zasadę równowagi kontraktowej stron. Natura
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umowy gospodarczej oraz generowanego przez nią stosunku sprowadza się do tego, że wyraża ona i pozwala
realizować interes każdej ze stron, ponieważ zaś interesy te bywają przeciwstawne, istotę umowy stanowi
uzgodnienie woli stron. Za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy zatem uznać pozostawienie w ręku
jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków. W podobnym kierunku zmierza orzeczenie SN z
dnia 22 maja 1992 r. (PH 1992, nr 3, s. 2) stwierdzające w odniesieniu do kwestii zmiany warunków umowy
kredytu bankowego, że zasada równości stron stosunku obligacyjnego wymaga, aby strony wskazywały
konkretne okoliczności, przy zaistnieniu których wysokość oprocentowania może być zmieniona.
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z klauzulą modyfikacyjną, regulującą zasady dotyczące
zmiany cen za usługi w czasie trwania umowy. Znaczenie jej jest takie, że przyznaje ona TP S.A. możliwość
dowolnej zmiany ceny bez konieczności jej uzasadnienia lub uzgodnienia z abonentem. Możliwa jest zatem
sytuacja, że cena usługi zostanie podwyższona np. o kilkaset procent i zgodnie z klauzulą zawartą w § 6 ust. 1
Umowy, nie będzie stanowiła zmiany treści umowy, przez co druga strona umowy nie będzie miała nawet prawa
do natychmiastowego odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy nowe stawki opłat będą nieakceptowalne.
Istotne jest również, że usługa polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej
z integracją usług nie stanowi usługi powszechnej i w związku z tym projekt cennika oraz jego zmian nie
podlega kontroli Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Potwierdza to tylko tezę, że § 6 ust. 1
umowy, który nie wskazuje żadnych kryteriów pozwalających obiektywnie ocenić zasadność zmiany wysokości
opłat, jest nieuczciwy, ponieważ przyznaje operatorowi dominującemu możliwość dokonywania dowolnych
zmian opłat w cenniku.
Przepis art. 35 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego wymaga, aby ceny usług telekomunikacyjnych były
ustalone na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów, tj. takich, które są jasne i zrozumiałe, odwołują
się do sprawdzalnych cech i okoliczności, a także pozwalają na stwierdzenie stanu zgodnego z rzeczywistością,
który można udokumentować. Wymóg stosowania przejrzystych kryteriów ustalania cen wskazuje na
konieczność opierania decyzji o strukturze i wysokości cen na wyraźnych kryteriach, zrozumiałych dla
użytkowników.
Należy uznać, że z art. 35 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego wynika obowiązek określenia przez
operatora, umieszczającego w umowie klauzulę modyfikacyjną dotyczącą cen, obiektywnych kryteriów, według
których użytkownik może ocenić zasadność wprowadzanych zmian. Takie kryteria (sytuacje faktyczne
uzasadniające wprowadzenie zmian) nie zostały określone we wzorcu umownym stosowanym przez TP S.A. i w
związku z tym przyznają silniejszej stronie (operatorowi) możliwość wprowadzania dowolnych zmian istoty
umowy, bez przyznania drugiej stronie równoważnego uprawnienia. Co prawda druga strona ma prawo
wypowiedzenia umowy (jednak dopiero w terminie 30 dni), ale nie równoważy ono jej pozycji wobec podmiotu
narzucającego warunek umowny, który posiada na rynku pozycję monopolistyczną. W razie skorzystania z
prawa wypowiedzenia strona słabsza zostanie pozbawiona świadczenia usługi, z której dotychczas korzystała i
chciałaby nadal korzystać, ale za uczciwą cenę.
Nieuczciwość kwestionowanego przez organ antymonopolowy warunku umownego polega na tym, że
przyznaje on stronie silniejszej prawo do jednostronnego kształtowania istotnego elementu świadczenia (tj.
ceny). Zmiana ceny, dokonana w przedmiotowej sprawie przez TP S.A., jest jedynie przykładem wskazującym
na możliwości, jakie stwarza umieszczenie we wzorcu takiej klauzuli modyfikacyjnej. Takie ukształtowanie
stosunku umownego sprzeciwia się zasadzie ekwiwalentności świadczeń obowiązującej w prawie umów, której
zachowanie jest szczególnie istotne w przypadku umów adhezyjnych, w których często dochodzi do nadużyć w
zakresie mechanizmu podejmowania decyzji przez stronę słabszą. Z tego względu należy uznać, że klauzula
modyfikacyjna zastrzeżona we wzorcu umownym nie może legitymizować naruszenia istoty umowy (art. 3531
Kc) ani dotyczyć istotnych elementów umowy, czy mieć blankietowego charakteru. Klauzula taka powinna
wskazywać sytuacje faktyczne, w których może nastąpić modyfikacja jednostronna stosunku prawnego i kryteria
tej zmiany.
Jednocześnie fakt, że Spółka poinformowała abonentów o dokonywanych zmianach (w tym zmianach
cennika) pozostawiając trzymiesięczny czas do namysłu oraz wynikające z Regulaminu Octopus prawo
wypowiedzenia umowy nie ma znaczenia dla oceny określonego warunku umownego, funkcjonującego w
obrocie niezależnie od konkretnej sytuacji, w której zostanie zastosowany. Nadużyciem w przedmiotowej
sprawie nie jest bowiem sama (jednorazowa) zmiana cen, lecz narzucenie drugiej stronie umowy warunku,
umożliwiającego TP S.A. każdorazowe (wielokrotne) dowolne zmienianie cen usług w drodze jednostronnej
decyzji.
W związku z powyższym, Prezes Urzędu uznał, że narzucanie przez TP S.A. w umowach o świadczenie
usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) warunku, zgodnie z którym zmiana
wysokości opłat przewidzianych w cenniku świadczenia tych usług, nie stanowi zmiany treści umowy, narusza
art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej w przypadku, gdy przedsiębiorca dopuścił się
naruszenia zakazu określonego w art. 8 ustawy, Prezes Urzędu może nałożyć - w drodze decyzji - karę na
przedsiębiorcę w wysokości stanowiącej równowartość od 1.000 do 5.000.000 euro, jednak nie większej niż
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Przy ustalaniu
wysokości kary pieniężnej Prezes Urzędu uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej, zgodnie z jej art. 104.
Jak wynika z publicznych danych udostępnionych przez TP S.A., uzyskany w 2002 r. przychód
przedsiębiorstwa wyniósł 14.867.085.000 zł. Biorąc więc pod uwagę przychód Spółki oraz kryteria ustawowe,

13

maksymalna wysokość kary pieniężnej, którą może nałożyć organ antymonopolowy wynosi 20.101.000 zł.
(równowartość 5.000.000 euro). Prezes Urzędu postanowił nałożyć na TP S.A. karę pieniężną w wysokości
7.000.000 zł (równowartość 1.741.206,91 euro).
Prezes Urzędu, ustalając wymiar kary miał na względzie, iż:
− bezprawne działanie TP S.A. - operatora zasiedziałego, posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług
telekomunikacyjnych, a także korzystającego z profesjonalnego doradztwa prawnego - było zamierzone i
stanowi oczywiste i rażące nadużycie posiadanej pozycji rynkowej;
− bezprawne zachowanie TP S.A. jest praktyką eksploatacyjną, skierowaną przeciwko słabszym uczestnikom
rynku (których znacząca część to konsumenci), a zatem z uwagi na rozproszenie kręgu podmiotów
dotkniętych praktykami, jest mniej prawdopodobne, że będą oni dochodzili swoich praw na drodze cywilnej
(zarówno jeśli chodzi o naruszenie warunków umowy jak i zwrot nieuzasadnionych korzyści, które TP S.A.
osiągnęłaby w przypadku wprowadzenia w życie zmian dotyczących świadczenia usługi ISDN);
− Spółka zamierzała, w wyniku uznanych za praktyki ograniczające konkurencję działań, wymusić na
abonentach korzystanie z usługi na mniej korzystnych dla nich warunkach;
− rozstrzygana sprawa jest kolejnym przypadkiem stwierdzonego naruszenia przez TP S.A. przepisów ustawy
antymonopolowej (np. prawomocne: decyzja z dnia 15 września 2000 r. Nr DDI-7/2000; decyzja z dnia 26
lutego 2003 r. Nr DPI-14/2003);
− Prezes Urzędu stwierdził podwójne naruszenie przepisów ustawy w przedmiotowej sprawie, co uzasadnia
większy wymiar kary;
− kara pieniężna powinna odzwierciedlać fakt rażącego naruszenia przez Spółkę pozycji rynkowej oraz
stanowić na tyle zauważalną dolegliwość, aby zniechęcić ją do podobnych nadużyć w przyszłości. Mając zaś
na uwadze przychód osiągany przez TP S.A. tylko kara w niniejszej wysokości może spełnić powyższy cel.
Prezes Urzędu zdecydował się nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Prezes
Urzędu uznał za zasadne nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na względy ochrony
wszystkich abonentów korzystających z usług ISDN świadczonych przez TP S.A. (znacząca ich część to
konsumenci), wobec których Spółka dopuściła się nadużycia pozycji dominującej. Podkreślenia wymaga, iż
planowana przez TP S.A. bezprawna zmiana zasad umowy nastąpić ma z dniem 1 grudnia 2003 r. Z tych
względów brak rygoru natychmiastowej wykonalności i wykorzystanie przez TP S.A. drogi odwoławczej
pozwoliłby Spółce na wprowadzenie zamierzonych zmian, których bezprawność mogłaby zostać prawomocnie
stwierdzona nawet po kilku latach (przy wykorzystaniu całej drogi odwoławczej).
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.[...]
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Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik 2003 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Decyzja z dnia 1.08.2003 r. (nr DDF-29/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez DSM N.V. w H. nad Roche Witaminy Polska Sp. z o.o. w M.
Decyzja z dnia 1.08.2003 r. (nr RKT-30/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w G.
Decyzja z dnia 5.08.2003 r. (nr RKT-31/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
przedsiębiorcy Anicie G. - Biuro Podróży „Gandalf” s.c. w C.
Decyzja z dnia 4.08.2003 r. (nr RPZ-17/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Poznań Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 7.08.2003 r. (nr RKT-32/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Biuru Podróży „TRANS-GLOB” s.c. w O.
Decyzja z dnia 7.08.2003 r. (nr RLU-22/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ś.
Decyzja z dnia 8.08.2003 r. (nr RGD-13/03) o niestwierdzeniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha - Alberta Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w G. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W.
Decyzja z dnia 8.08.2003 r. (nr RKT-33/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Zbigniewowi i Teresie L. – Biuro Usług
Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” spółka jawna w O.
Decyzja z dnia 11.08.2003 r. (nr DAR-9/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez PZU NFI Management Sp. z o.o. w W. akcji Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w W.
Decyzja z dnia 11.08.2003 r. (nr DAR-10/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez PZU NFI Management Sp. z o.o. w W. akcji Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. w W.
Decyzja z dnia 11.08.2003 r. (nr DAR-11/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez PZU NFI Management Sp. z o.o. w W. akcji Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego S.A. w W.
Decyzja z dnia 14.08.2003 r. (nr DDF-31/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez ACCOR S.A. w F. z Globe Trade Center S.A. w W. i REIB International
Holdings Limited w W. nad ORBIS S.A. w W.
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13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.

Decyzja z dnia 14.08.2003 r. (nr RWA-9/03) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko Stołecznemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w W.
Decyzja z dnia 18.08.2003 r. (nr DDF-30/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez The Coca - Cola Eksport Corporation w U. i CC Beverages Holdings II B.V. w
H. nad Multivita Sp. z o.o. w T.
Decyzja z dnia 19.08.2003 r. (nr RWR-19/03) o umorzeniu postępowaniu w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Mariana N. - Zakład Pogrzebowy „AMBER” w K. przeciwko Gminie K. oraz
przedsiębiorcy Włodzimierzowi R. - Zakład Pogrzebowy w K.
Decyzja z dnia 19.08.2003 r. (nr RWR-20/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Sebastiana N. – Zakład Pogrzebowy „SIMS” w J.
Decyzja z dnia 20.08.2003 r. (nr RGD-14/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Stadtwerke Leipzig GmbH w L. nad Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 21.08.2003 r. (nr RGD-15/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Wolny Obszar Gospodarczy S.A. w G. przeciwko Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz
International Container Terminal Services Inc. w M.
Decyzja z dnia 21.08.2003 r. (nr RLU-23/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Sławex Centrum Budownictwa w T.
Decyzja z dnia 21.08.2003 r. (nr RPZ-18/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z wniosku Federacji Konsumentów – Klub w B. przeciwko Towarzystwu
Kapitałowo - Inwestycyjnemu Milenium Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 22.08.2003 r. (nr DUN-25/03) o nakazie wycofania z obrotu zapałek wprowadzonych do
obrotu przez T.B.J. „TAZEL” Sp. z o.o. w S.
Decyzja z dnia 25.08.2003 r. (nr DPI-58/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Wing Zweite Akquisition GmbH & Co. KG w N. nad spółkami należącymi do
Bertelsmann AG w N.
Decyzja z dnia 25.08.2003 r. (nr DPI-57/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu przez Total Holdings UK Limited w W. i Samsung General Chemicals, Co. Ltd w K.,
wspólnego przedsiębiorcy Samsung Atofina Co. Ltd w K.
Decyzja z dnia 25.08.2003 r. (nr RKT-34/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu GRYF Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 25.08.2003 r. (nr RKT-35/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko MEGA TRAVEL Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 26.08.2003 r. (nr DUN-23/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Centrum Komputerowemu Adax Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 26.08.2003 r. (nr RWR-21/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Centrum Techniki Leśnej i Ogrodniczej HUBERTECH Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 26.08.2003 r. (nr RWR-22/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko „OSTROWSKI” Sp. z o.o. w Z.
Decyzja z dnia 27.08.2003 r. (nr DUN-21/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
„ZeXt” N.Kaszuba, M.Zając, J.Zając spółka jawna w S.
Decyzja z dnia 27.08.2003 r. (nr DUN-22/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
„ZeXt” N.Kaszuba, M.Zając, J.Zając spółka jawna w S.
Decyzja z dnia 28.08.2003 r. (nr RLU-24/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Terenowy w L.
Decyzja z dnia 29.08.2003 r. (nr RKT-36/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko „PROFIT” Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 29.08.2003 r. (nr RKT-37/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Polskiemu Centrum Kapitałowemu „LOKATA” Sp. z o.o. w
K.
Decyzja z dnia 29.08.2003 r. (nr RKT-38/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Markowi P.- „VICO” w W.
Decyzja z dnia 1.09.2003 r. (nr DPI-59/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
kontroli przez Sun HB GmbH w N. nad Hünnebeck Polska Sp. z o.o w P.
Decyzja z dnia 2.09.2003 r. (nr RBG-14/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „KOLFER”
Sp. z o.o. w B.
Decyzja z dnia 3.09.2003 r. (nr DPI-60/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku „CERRAD” Sp. z o.o. w R. przeciwko Polskiemu Górnictwu
Naftowemu i Gazownictwu S.A. w W.
Decyzja z dnia 4.09.2003 r. (nr RLU-25/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Centrum Pralniczemu ELPRAMA w L.
Decyzja z dnia 5.09.2003 r. (nr DAR 12/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez KBC Insurance N.V. w B. nad Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji
WARTA S.A. w W.
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40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.
57.
58.

59.
60.

61.

62.
63.
64.

Decyzja z dnia 5.09.2003 r. (nr RGD-16/03) o nałożeniu kary pieniężnej na Spółdzielnię Mieszkaniową
„INWESTYCJA” w K. z tytułu nieudzielenia informacji żądanych przez Prezesa Urzędu.
Decyzja z dnia 5.09.2003 r. (nr RPZ-19/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Elmech Baupol Polska S.A. w G. przeciwko Grupie Energetycznej ENEA S.A. w P.
Decyzja z dnia 8.09.2003 r. (nr RPZ-20/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w K. przeciwko Gminie w K.
Decyzja z dnia 8.09.2003 r. (nr RPZ-21/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „DOMEK” Sp. z o.o. w R. przeciwko Grupie Energetycznej
ENEA S.A. w P.
Decyzja z dnia 8.09.2003 r. (nr RWA-10/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
„Warsaw Apartments” Sp. z o.o. w W. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w W.
Decyzja z dnia 10.09.2003 r. (nr DUN-16/03) o podaniu do publicznej wiadomości ostrzeżenia o
zagrożeniu życia lub zdrowia w sprawie wprowadzenia do obrotu zabawek „Zegar z lampką” przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Merk-Pol” Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 10.09.2003 r. (nr DUN-24/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
,,Conrad-Passed” Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 10.09.2003 r. (nr RKT-39/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Turystyczno-Usługowemu „ASTRATOUR” P.B.H. Palowscy spółka jawna w K.
Decyzja z dnia 10.09.2003 r. (nr RLU-26/03) o nałożeniu kary pieniężnej na Międzynarodową
Korporację Kapitałową Euro-Investment Sp. z o.o. w L. z tytułu niewykonania decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 marca 2003 r., nr RLU-7/2003
Decyzja z dnia 10.09.2003 r. (nr RWR-23/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Funduszowi Inwestycyjno - Budowlanemu PROGRESS Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 11.09.2003 r. (nr DUN-26/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
WIENERBERGER KARBUD S.A. w W.
Decyzja z dnia 11.09.2003 r. (nr RBG-15/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w O.,
przedsiębiorcy Jarosławowi G. - Piekarnia Tyrolska w O. oraz przedsiębiorcy Zbigniewowi D. - Zakład
Przetwórstwa Spożywczego „Piekarnia” w O.
Decyzja z dnia 11.09.2003 r. (nr RLU-27/03) o nałożeniu kary pieniężnej na Fundusz Rozwoju
Budownictwa Andrzej Ł. w L. z tytułu niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 11 września 2003r., nr RLU-11/2003
Decyzja z dnia 12.09.2003 r. (nr RBG-16/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. II Oddział w B.
Decyzja z dnia 15.09.2003 r. (nr RKT-40/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Swietłanie K. - Kaniut Swietłana Biuro Usług
Turystycznych „Śląsk” w K.
Decyzja z dnia 15.09.2003 r. (nr RKT-41/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zborowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Turystyczno-Usługowemu „MARO” Sp. z
o.o. w T.
Decyzja z dnia 16.09.2003 r. (nr DUN-31/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Przetwórstwu Rolno - Spożywczemu w G.
Decyzja z dnia 17.09.2003 r. (nr RBG-17/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
przedsiębiorcy Leszkowi G. – „Non Stop RadioTaxi” w B.
Decyzja z dnia 18.09.2003 r. (nr DAR-13/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w W. kontroli nad
Towarzystwem Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej „Agropolisa” S.A. w W.
Decyzja z dnia 18.09.25003 r. (nr DUN-36/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Firmie Produkcyjno - Handlowej „LUKS” w R.
Decyzja z dnia 18.09.2003 r. (nr RBG-18/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Wiesława L.-Firma „W. Lewandowski” Produkcja - Handel - Usługi w Ł. przeciwko Pomorskiej Spółce
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w B.
Decyzja z dnia 18.09.2003 r. (nr RKR- 27/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Agnieszki T. - Zakład Pogrzebowy „RECORDIA” w K. przeciwko Gminie K.,
„PROSMED” Spółka jawna Baran & Gawlik w K., Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
K., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego w K.
Decyzja z dnia 19.09.2003 r. (nr DUN-27/03) o nakazaniu wycofania z obrotu zabawek rosnących przez
„PIEROT” Sp. z o.o. w S.
Decyzja z dnia 19.09.2003 r. (nr RBG-19/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko „DROSED” S.A. w S. Zakłady Pomorskie w T.
Decyzja z dnia 19.09.2003 r. (nr RWR-24/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Gminie W. (publ. – poz. 276 w niniejszym nr Dziennika)
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Decyzja z dnia 22.09.2003 r. (nr DDF-32/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Heineken International B.V. w H. nad Getränke Beteiligungs AG w A.
Decyzja z dnia 22.09.2003 r. (nr DPI-61/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu przez Eastbridge N.V. w R. kontroli nad HDS-Wydawcy Prasy Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 23.09.2003 r. (nr DPI-62/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu przez Motorola, Inc. w S., Prokom Software S.A. w W., Computerland S.A. w W.,
Telekomunikację Energetyczną Tel-Energo S.A. w W., wspólnego przedsiębiorcy Tetra System Polska
S.A.
Decyzja z dnia 24.09.2003 r. (nr DPI-63/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
OMD Poland Sp. z o.o. w W. przeciwko Telewizji Polskiej S.A. w W.
Decyzja z dnia 24.09.2003 r. (nr RLU-28/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
połączeniu Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w G. z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Z.
Decyzja z dnia 25.09.2003 r. (nr DPI-64/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez KGHM Metale S.A. w L. nad Walcownią Metali „Łabędy” S.A. w G.
Decyzja z dnia 25.09.2003 r. (nr RWR-25/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w W.
przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia – Dolnośląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu
Narodowego Funduszu Zdrowia w W.
Decyzja z dnia 26.09.2003 r. (nr DAR-14/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Fidis Retail Italia S.p.A. w T. nad Fiat Bank Polska S.A. w W. i Fidis Leasing
Polska w W.
Decyzja z dnia 29.09.2003 r. (nr DDF-33/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Financière Mendelssohn SAS w F. nad Financière Felix SAS w F.
Decyzja z dnia 29.09.2003 r. (nr DUN-37/03) o nakazaniu wycofania z obrotu szlifierki kątowej przez
Black Master Sp. z o.o. w O.
Decyzja z dnia 29.09.2003 r. (nr RKT-42/03) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Brzeskiemu Centrum Medycznemu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w B.
Decyzja z dnia 29.09.2003 r. (nr RWR-26/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko DeichmannObuwie Sp. z o.o. w B.
Decyzja z dnia 29.09.2003 r. (nr RWR-27/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko „PAWALD i RH” Montaż i Konserwacja Telewizji
Satelitarnej i Kablowej s.c. w L.
Decyzja z dnia 30.09.2003 r. (nr DPI-65/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Russian Holdings Limited w W. nad TNK BP Limited w B.
Decyzja z dnia 30.09.2003 r. (nr RBG-19/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko VIATOR Sp. z o.o. w B.
Decyzja z dnia 30.09.2003 r. (nr RLU-29/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie wszczętej z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jarosławowi N. Firma Edukacyjna
,,Impuls-Plus” w G. (publ. – poz. 277 w niniejszym numerze Dziennika)
Decyzja z dnia 30.09.2003 r. (nr RLU-30/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Api-Eko” w P.
Decyzja z dnia 1.10.2003 r. (nr RKR-28/03) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Kraków S.A. w K.
Decyzja z dnia 1.10.2003 r. (nr DPI-66/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy
przez Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków
Lokomocji PL Sp. z o.o. w K. oraz Fabrykę Urządzeń Mechanicznych Kamax S.A. w K.
Decyzja z dnia 1.10.2003 r. (nr RKR-29/03) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Tarnów S.A. w T.
Decyzja z dnia 1.10.2003 r. (nr RWR-29/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencją w sprawie
z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w J.
Decyzja z dnia 2.10.2003 r. (nr RWR-28/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Adamowi K. – Telewizja Kablowa
KOMSAT w L.
Decyzja z dnia 2.10.2003 r. (nr RWR-30/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Elżbiecie Z. - Telewizja Kablowa „TVK” w
W.
Decyzja z dnia 6.10.2003 r. (nr RBG-20/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Toruń S.A. w T.
Decyzja z dnia 7.10.2003 r. (nr RLU-31/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko „Higiena-Sun” Sp. z o.o. w Ś.
Decyzja z dnia 8.10.2003 r. (nr DDF-34/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez ORBIS S.A. w W. nad Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. w W. oraz nad Societe
d’Exploitation Hotek Polska Sp. z o.o. w W.
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Decyzja z dnia 10.10.2003 r. (nr DPI-67/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Commercial Metals (International) AG w S. nad Hutą „Zawiercie” S.A. w Z.
Decyzja z dnia 10.10.2003 r. (nr RKR-30/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z wniosku przedsiębiorcy Alicji B. – Prywatny Przewóz Osób w K. przeciwko Zakładowi Miejskiej
Komunikacji Samochodowej w J.
Decyzja z dnia 10.10.2003 r. (nr RKR-31/03) o nałożeniu kary pieniężnej na Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w T. z tytułu niewykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 września 2002 r., nr RKR-23/02
Decyzja z dnia 10.10.2003 r. (nr RWA-11/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Krystyny M. – W. Usługi Asenizacyjne w W. przeciwko Miejskiemu Zakładowi
Oczyszczania Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 13.10.2003 r. (nr DDF-35/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Agros - Fortuna Sp. z o.o. w T. nad Sonda S.A. w Z.
Decyzja z dnia 13.10.2003 r. (nr RWA-13/03) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w W. przeciwko Roche
Diagnostics Polska Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 14.10.2003 r. (nr DUN-33/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu
przeciwko przedsiębiorcy Arturowi R. - P.H.U. „ARTE” - Import Export w W.
Decyzja z dnia 14.10.2003 r. (nr RLU-32/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Lubelskim Zakładom Energetycznym Spółka Akcyjna
Lubzel S.A. w L.
Decyzja z dnia 14.10.2003 r. (nr RKT-43/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez „Adler Polska” Sp. z o.o. w B. nad Lear Corporation Poland Sp. z o.o. w T.
Decyzja z dnia 15.10.2003 r. (nr DUN-32/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
przedsiębiorcy Tomaszowi J. P.P.H. „TOMMAX” Import Export w G.
Decyzja z dnia 15.10.2003 r. (nr RLU-33/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z.
Decyzja z dnia 16.10.2003 r. (nr DAR-15/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez HSBC Bank plc w L. nad Polskim Kredyt Bankiem S.A. w W.
Decyzja z dnia 16.10.2003 r. (nr RKT-44/03) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 25.08.2003 r., nr RKT-35/03
Decyzja z dnia 17.10.2003 r. (nr RWA-13/2003) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 6.06.2003 r., nr RWA-13/03
Decyzja z dnia 17.10.2003 r. (nr RWR-32/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w W.
Decyzja z dnia 20.10.2003 r. (nr DPI-68/03) o nałożeniu kary na Procter & Gamble Germany
Management GmbH w N. z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru
koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Wella AG w N.
Decyzja z dnia 20.10.2003 r. (nr RKT-46/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Powszechnej Inicjatywie Gospodarczej „EURO 2000” Sp. z
o.o. w Ż.
Decyzja z dnia 21.10.2003 r. (nr RBG-21/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorców Jana B., Bogusława C., Jana P. przeciwko Zrzeszeniu Transportu w T.
Decyzja z dnia 21.10.2003 r. (nr RKT-45/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez „POLARIS” Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. w T. nad Fabryką Maszyn „FAMUR”
S.A. w K.
Decyzja z dnia 21.10.2003 r. (nr RLU-34/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Białystok S.A. w B.
Decyzja z dnia 21.10.2003 r. (nr RWR-31/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Telewizji Kablowej ORION Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 21.10.2003 r. (nr RWR-33/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Antoniemu Ł. - Telewizja Kablowa STUDIO
w P.
Decyzja z dnia 22.10.2003 r. (nr RBG-22/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w O. przeciwko Zakładowi Energetycznemu S.A. w O.
Decyzja z dnia 22.10.2003 r. (nr RWA-14/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy C2 System Polska S.A. w W. przez Prokom Software S.A. w W.
oraz ComputerLand S.A. w W.
Decyzja z dnia 22.10.2003 r. (nr RWA-15/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy RUM IT S.A. przez Prokom Software S.A. w W. oraz
ComputerLand S.A. w W.
Decyzja z dnia 23.10.2003 r. (nr DPI-69/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Wipak Walsrode GmbH & Co.KG w N. nad Walothen GmbH w N.
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117. Decyzja z dnia 23.10.2003 r. (nr DUN-38/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
D.W.,T.W. „ZNICZ-MAR” s.j.
118. Decyzja z dnia 23.10.2003 r. (nr DUN-40/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
przedsiębiorcy Markowi S. - „INFOLOOK” w K.
119. Decyzja z dnia 23.10.2003 r. (nr RLU-35/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Jacka B. i Tadeusza B. - „BART” w L.
120. Decyzja z dnia 24.10.2003 (nr DPI-74/03) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. (publ. - poz. 278 w niniejszym nr Dziennika)
121. Decyzja z dnia 24.10.2003 r. (nr DUN-29/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
INTER-ES S.A. w W.
122. Decyzja z dnia 27.10.2003 r. (nr DDF-36/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Intersnack Holding Gesellschaft für Auslandsbeteiligungen GmbH w N. nad The
Nut Company GmbH w N.
123. Decyzja z dnia 27.10.2003 r. (nr RPZ-22/03) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Z.
124. Decyzja z dnia 30.10.2003 (nr DAR-16/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu
przez Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Krzysztofa K.
funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce
Żywnościowej „Agropolisa” S.A. w W.
125. Decyzja z dnia 30.10.2003 r. (nr DDF-37/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Orbis S.A. i Consulting Plus Sp. z o.o. wspólnego
przedsiębiorcy Conbis Sp. z o.o. w W. oraz objęciu przez Conbis Sp. z o.o. udziałów w kapitale
zakładowym Orbis Casino Sp. z o.o. w W. a także przejęciu przez Orbis S.A. kontroli nad Conbis Sp. z
o.o.
126. Decyzja z dnia 30.10.2003 r. (nr DPI-70/03) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Zakładu Projektowania i Usług Telechnicznych – A. Brzozowski Sp. z o.o. w O. przeciwko Polskiemu
Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w W.
127. Decyzja z dnia 30.10.2003 r. (nr RKR-32/03) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jarosławowi W. – Przedsiębiorstwo
Odzieżowe „LILENN&JARRY J-I” w K.
128. Decyzja z dnia 30.10.2003 r. (nr RKT-47/03) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
przedsiębiorcom Zbigniewowi G. oraz Robertowi G. - Biuro Podróży „GANDALF” s.c. w C.
129. Decyzja z dnia 31.10.2003 r. (nr DDF-38/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Challange Four Sp. z o.o. w K. nad NOMI S.A. w K.
130. Decyzja z dnia 31.10.2003 r. (nr DPI-71/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z
urzędu przeciwko Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Komunikacji Kablowej w Z.
131. Decyzja z dnia 31.10.2003 r. (nr RKT-48/03) o uznaniu praktyk za ograniczające zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu „OPAL” Sp. z o.o. w K.
132. Decyzja z dnia 31.10.2003 r. (nr RLU-36/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Lubelskim Zakładom Energetycznym Lubzel S.A. w L.

280
Wyrok
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie z odwołania Telekomunikacja Polska S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 98/02)
Sąd Okręgowy w W. - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2003 r. w
W. na rozprawie sprawy z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę konkurencji i konsumentów na skutek odwołania
Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów z dnia
24 lipca 2002 r. Nr DDI-56/2002
I. oddala odwołanie
II. zasądza od Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kwotę zł 1.080 (tysiąc osiemdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr DDI-65/2002 Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem Urzędu)
na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t. j. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), zwanej dalej ustawą antymonopolową, nałożył na Telekomunikację S.A. (dalej
TP S.A.) w W. karę pieniężną w kwocie 3.521,90 zł stanowiącą równowartość 1.000 euro za nieudzielenie w
terminie informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 45 ustawy antymonopolowej.
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Uzasadniając wydaną decyzję, Prezes Urzędu wskazał, że pismem z dnia 11 lutego 2002 r. zawiadomił TP S.A.
o wszczęciu przeciwko niej postępowania w sprawie nadużywania przez nią pozycji dominującej i na podstawie
art. 45 ust. 2 ustawy antymonopolowej zwrócił się o złożenie stosownych wyjaśnień w sprawie - w terminie 14
dni pod rygorem sankcji płynących z ustawy.
W piśmie z dnia 25 lutego 2002 r., doręczonym w dniu 27 lutego 2002 r., TP S.A. złożyła częściowe
wyjaśnienia, wnosząc o udzielenie dodatkowego 14 dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi w zakresie
pytań sformułowanych w pkt 8, 9 i 11 pisma Prezesa Urzędu z dnia 11 lutego 2002 r. Prośbę tę uzasadniono
koniecznością „sięgnięcia do materiałów źródłowych, gdyż nie jest możliwe uzyskanie wyjaśnień od osób, które
zajmowały się przygotowaniem cennika”. Do dnia 13 marca 2002 r., w którym nastąpił upływ terminu, o który
wnioskowała TP S.A., Prezes Urzędu nie otrzymał odpowiedzi na pytania zawarte w punktach 8, 9 i l1 swojego
pisma z dnia 11 lutego 2002 r.
Wobec powyższego dnia 27 marca 2002 r. Prezes Urzędu wszczął przeciwko TP S.A. postępowanie w
sprawie nałożenia kary pieniężnej, o czym poinformował stronę, doręczając jej zawiadomienie w tym
przedmiocie w dniu 4 kwietnia 2002 r. W tej samej dacie TP S.A. złożyła żądane wyjaśnienia. W kolejnym
piśmie z dnia 10 kwietnia 2002 r. strona podniosła, iż nie była w stanie w terminie odpowiedzieć na pytania
Prezesa Urzędu ze względu na zmiany organizacyjne w telekomunikacji, powyższych informacji udzieliła bez
zbędnej zwłoki, a jej opóźnienie nie wynikało ze złej woli. Nadto strona wskazała, że otrzymała zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej w dniu 5 kwietnia 2002 r., a żądane wyjaśnienia
złożyła dnia 4 kwietnia 2002 r.
Wydając decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, Prezes Urzędu uzasadniając ją podkreślił, iż:
1. TP S.A. udzieliła wyjaśnień dopiero po 50 dniach od dnia otrzymania pisma Prezesa Urzędu z dnia 11
lutego 2002 r.
2. TP S.A. miała łącznie aż 28 dni na udzielenie wyjaśnień w terminie.
3. Pytania zadane przez Prezesa były kontynuacją wątków wcześniej rozpoczętych w trakcie innego
postępowania, nie miały charakteru informacji nowych.
4. Wartość dowodowa uzyskanych wyjaśnień była niewspółmierna do czasu oczekiwania na te
wyjaśnienia.
5. Przesuwanie przez TP S.A. terminów na udzielenie odpowiedzi na wezwania Prezesa Urzędu jest
zjawiskiem nagminnym.
6. TP SA. korzysta z fachowej pomocy prawnej.
Od powyższej decyzji odwołanie złożyła powódka - Telekomunikacja Polska S.A.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje:
Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie, Sąd podzielił ustalenia faktyczne i prawne dokonane
przez Prezesa Urzędu i dodatkowo zważył, co następuje:
Bezsporne jest, że powódka nie udzieliła w zakreślonym terminie pełnej odpowiedzi na sformułowane
przez Prezesa Urzędu pytania, lecz wniosła o udzielenie jej dodatkowego terminu na nadesłanie brakujących
wyjaśnień. Bezsporne jest również, iż pomimo upływu dodatkowego terminu, określonego przecież przez samą
powódkę, żądanych informacji nie udzieliła. Nie budzi wątpliwości Sądu, że Prezes Urzędu takie zaniechanie
potraktował jako brak odpowiedzi strony, konsekwencją czego było zastosowanie przez niego art. 101 ust. 2 pkt
2 lit. b ustawy antymonopolowej. Przyjętej przez Sąd oceny prawnej nie zmienia okoliczność, że powódka
udzieliła żądanych wyjaśnień w dniu 4 kwietnia 2002 r. tj. po wszczęciu przeciwko niej w dniu 27 marca 2002 r.
postępowania o nałożenie kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.
Zdaniem Sądu sankcjonowane w przepisach ustawy antymonopolowej nieudzielenie informacji
żądanych przez Prezesa Urzędu należy interpretować szeroko. W ocenie Sądu racjonalny ustawodawca
wprowadzając art. 101 cyt. ustawy niewątpliwie miał na celu zdyscyplinowanie uczestników i ekonomię
postępowania prowadzonego w interesie publicznym - art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej. Przeciwna
wykładnia prowadziłaby do wniosku, że złożenie wyjaśnień niepełnych, wadliwych czy po upływie terminu nie
pociąga dla nierzetelnych przedsiębiorców jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Skutkiem przyjęcia
interpretacji prezentowanej przez powoda mogłoby być wykształcenie się praktyki umożliwiającej
przedsiębiorcom, przeciwko którym toczy się postępowanie antymonopolowe, tamowania jego zakończenia (np.
poprzez wnoszenie kolejnych wniosków o przedłużenie wyznaczonego terminu do złożenia wyjaśnień w
sprawie, Prezes Urzędu zamiast sprawnie prowadzić postępowanie, zajmowałby się więc oceną zasadności, bądź
nie, takich wniosków). Mając na uwadze powyższe nie tracąc z pola widzenia, iż zgodnie z art. 92 ustawy
postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powinno być zakończone w ciągu 4 miesięcy od
dnia jego wszczęcia, w ocenie Sądu zawężająca wykładnia art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy jest niedopuszczalna
i nieracjonalna.
Ustawodawca wyraźnie wskazał, że w przypadku nieudzielenia żądanych informacji Prezes Urzędu
może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną. Nie ulega wątpliwości, że powodowa TP S.A. udzieliła jedynie
częściowych wyjaśnień, a brakujące informacje złożyła po upływie terminu zakreślonego zarówno przez Prezesa
Urzędu jak i samą siebie. Zdaniem Sądu zachowanie to należało ocenić jako brak odpowiedzi, co stanowiło
uzasadnioną podstawę do zastosowania art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy
antymonopolowej.
Za zupełnie niezrozumiały i niezasługujący na uwzględnienie Sąd uznał zarzut naruszenia przez Prezesa
Urzędu art. 9 Kpa, poprzez nieudzielenie odpowiedzi czy wyraża zgodę na przedłużenie terminu do udzielenia
odpowiedzi. Zarzut bierności organu w tym względzie, w kontekście braku wykonania przez TP S.A.
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ustawowego obowiązku udzielenia żądanych informacji, stanowi nieudolną próbę nadinterpretacji prawa. Sąd
nie stwierdził również naruszenia art. 7 Kpa poprzez przyjęcie, iż złożenie wyjaśnień przez powoda było
konsekwencją wszczęcia postępowania. Z akt sprawy wynika, iż zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieudzielenie informacji zostało wydane przez Prezesa Urzędu w dniu 27
marca 2002 r. Wbrew twierdzeniom odwołania doręczono je powódce 4 kwietnia 2002 r. a nie 5 kwietnia 2002 r.
W tym samym dniu, tj. 4 kwietnia 2002 r. powódka złożyła (wpływem bezpośrednim) swoje pismo
uzupełniające.
Nie jest więc żadnym nadużyciem twierdzenie Prezesa Urzędu, iż doręczenie zawiadomienia o
wszczęciu postępowania spowodowało reakcję strony - wniesienie żądanych informacji tego samego dnia.
Rozumowanie powyższe jest logiczne, wynika z doświadczenia życiowego i uzasadnione wolą strony uniknięcia
kary. Nie można przypisać prezentowanemu w uzasadnieniu tokowi myślenia naruszenia prawa - a zwłaszcza
art. 7 Kpa.
Mając powyższe na uwadze Sąd nie znajdując podstaw do uwzględnienia odwołania na podstawie art.
47931 Kpc odwołanie oddalił. […]
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WYROK
z dnia 11 sierpnia 2003 r.
w sprawie z odwołania Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o.w W. przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
(Sygn. akt XVII Ama 123/02)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia
2003 r. w W. na rozprawie sprawy z odwołania Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożenie kary pieniężnej na skutek
odwołania powoda od Decyzji Nr DDI - 79/2002 z dnia 19 września 2002 r.
I. oddala odwołanie
II. zasądza od Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w W. na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc) tytułem kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr DDI-79/2002 z dnia 19 września 2002 r. pozwany Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nałożył na powoda - PTK „Centertel” Sp. z o.o. w .W., zwanego dalej PTK „Centertel” karę
pieniężną w wysokości 16.730 zł., za brak współdziałania w toku kontroli przeprowadzonej w siedzibie PTK
Centertel Sp. z o.o., w dniach 8-26 lipca 2002 r. polegającego na odmowie udostępnienia plików
komputerowych, zawierających oferty i prezentacje, skierowane do klientów biznesowych w latach 2001-2002 i
wstrzymaniu możliwości uzyskania przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, od pracowników
powoda, informacji dotyczących przedmiotu kontroli - do chwili wyznaczenia na spotkaniu z Zarządem osoby
upoważnionej do przekazywania informacji.
Swoją Decyzję pozwany oparł na ustaleniu, że w dniu 8 lipca 2002 r. zostało wszczęte postępowanie z
wniosku Polkomtel S.A. w W. oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W., w sprawie zawarcia
porozumienia, naruszającego przepisy art. 5 ust. 1 pkt l i pkt 6 ustawy antymonopolowej. W związku z
prowadzonym postępowaniem, pozwany upoważnił czterech pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów do przeprowadzenia kontroli w siedzibie PTK „Centertel”.
Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 8 lipca 2002 r. około godz. 10.05 w Biurze Kluczowych
Klientów PTK „Centertel”. Po wręczeniu Dyrektorowi Biura Kluczowych Klientów upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli oraz po krótkiej rozmowie na temat zadań Biura, kontrolujący poprosili o okazanie
ofert skierowanych do klientów instytucjonalnych w latach 2001 - 2002.
Kontrolujący otrzymali wydzielone pomieszczenie, do którego przynoszono pojedyncze oferty, o które
się zwrócili. Dyrektor Biura Kluczowych Klientów stwierdził, że powód nie archiwizuje ofert w formie
papierowej, stąd zachodzi potrzeba ich wyszukiwania w komputerach, a następnie drukowania. Do godziny
14.00 kontrolujący otrzymali tylko 15 ofert i 5 prezentacji. Ponieważ proces przekazywania ofert i prezentacji
przedłużał się, a otrzymane oferty odbiegały od tych, które załączono do wniosku o wszczęcie postępowania,
kontrolujący zwrócili się o udostępnienie plików komputerowych, zawierających oferty i prezentacje skierowane
do klientów instytucjonalnych w latach 2001 - 2002.
Żądanie to zbiegło się z przybyciem do Biura Kluczowych Klientów Wojciecha K., radcy prawego
reprezentującego Centertel, który oświadczył, iż kontrolujący „nie mogą uzyskać dostępu do plików
komputerowych zawierających oferty i prezentacje skierowane do klientów instytucjonalnych (z lat 2001 - 2002)
do chwili uzyskania stosownego upoważnienia przez Zarząd PTK „Centertel”. Ponadto Pan Wojciech K.
oświadczył, iż Zarząd wyraża chęć spotkania z kontrolującymi i na tym spotkaniu chce omówić zakres kontroli,
a także wyznaczyć osobę do przekazywania informacji.
Spotkanie miało odbyć się około godziny 17.00, jednak w rzeczywistości początek tego spotkania
nastąpił o godzinie 18.30. Od godziny 14.45 wstrzymano drukowanie ofert i prezentacji.
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W ocenie pozwanego, powyższe zachowanie było sprzeczne z treścią art. 57 ust. 5 ustawy
antymonopolowej, przyznające kontrolującym prawo do żądania udostępniania akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju
dokumentów i nośników informacji. Kontrolowany naruszył przepis art. 59 ust. 1 ustawy antymonopolowej,
gdyż nie współdziałał z kontrolującymi i nie udzielał informacji oraz nie udostępniał nośników informacji.
Z tego też względu na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy antymonopolowej, pozwany nałożył
na powoda karę pieniężną w wysokości 16.730 zł, co odpowiada w przybliżeniu wartości 4.750 euro.
Od decyzji powód wniósł odwołanie, wnosząc o jej zmianę w całości poprzez niestwierdzenie braku
współdziałania w toku kontroli przeprowadzonej w siedzibie PTK „Centertel” w dniach 8 - 26 lipca 2002 r.
polegającego na:
a) odmowie udostępnienia plików komputerowych zawierających oferty i prezentacje skierowane do klientów
biznesowych w latach 2001 - 2002,
b) wstrzymaniu możliwości uzyskania przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli od pracowników
PCK Centertel informacji dotyczących przedmiotu kontroli do chwili wyznaczenia na spotkaniu z Zarządem
PTK Centertel osoby upoważnionej do przekazywania informacji ze strony PTK Centertel oraz uchylenie w
całości nałożonej kary pieniężnej i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.
Skarżący zarzucił sprzeczność istotnych ustaleń pozwanego stanowiących podstawę do wydania
zaskarżonej decyzji z treścią zebranego w sprawie materiału wyrażające się w stwierdzeniu zawartym w punkcie
a) treści decyzji oraz na stronie 7 uzasadnienia, iż Skarżący odmówił dostępu do plików komputerowych
(nośników informacji) żądanych przez kontrolujących pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Zdaniem powoda, wyrażał on zgodę na udostępnienie żądanych informacji na nośniku
papierowym lub w postaci plików komputerowych na dyskietce, płycie CD-ROM lub na specjalnie w tym celu
dedykowanym dysku twardym - według uznania kontrolującego. Prezes Zarządu powoda w imieniu Zarządu
wyznaczył m. in. osoby upoważnione do przekazywania dokumentów i informacji w ramach kontroli.
Okoliczności te potwierdza Protokół ze spotkania z Zarządem PTK „Centertel” w dniu 8 lipca 2002 r. w
godzinach 18.30-19.15.
Zdaniem powoda, upoważnione osoby były gotowe przekazywać dokumenty kontrolującym
niezwłocznie, jednakże przez kolejny tydzień kontrolujący pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nie byli zainteresowani szybkim pozyskaniem interesujących ich informacji i dokumentów. Tak
więc ostatecznie, zgodnie z terminem ustalonym przez kontrolujących, przekazanie wszystkich dokumentów
nastąpiło w dniu 17 lipca 2002 r. Natomiast wbrew uznaniu pozwanego, skarżący nie odmówił dostępu do
żądanych informacji, w tym plików komputerowych i w konsekwencji przekazania ich treści, a jedynie nie
wyraził zgody na dokonanie przeszukania swojej sieci korporacyjnej bez uzyskania przez Prezesa Urzędu zgody
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Skarżący zarzucił ponadto naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 57 ust. 5 i
art. 59 ustawy antymonopolowej poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji poprzez bezpodstawne
zastosowanie art. 101 ust 2 pkt 2 lit. c. Zdaniem powoda, zarząd jako jedyny uprawniony do reprezentacji organ,
nie upoważnił żadnego ze swoich pracowników do przekazania dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa kontrolującym. W myśl art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej kontrolowany lub osoba
uprawniona do reprezentowania obowiązani są do udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów
lub innych nośników informacji należących do kontrolowanego. W odniesieniu do skarżącego, w jego ocenie,
zastosowanie znajdzie przepis art. 368 Ksh, który uprawnienie do reprezentowania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością przyznaje zarządowi. Wstrzymanie wydawania dokumentów do czasu wyznaczenia przez
Zarząd skarżącego osoby upoważnionej do ich przekazania, nie może być przesłanką do nałożenia kary
pieniężnej za brak współdziałania w toku kontroli, o której mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
antymonopolowej. Żądanie udostępnienia dostępu do komputerowej sieci korporacyjnej celem wyszukiwania
plików komputerowych w toku kontroli w siedzibie powoda w dniu 8 lipca 2002 r. było pozbawione podstaw
prawnych określonych w art. 58 ustawy i nie może być podstawą do nałożenia kary.
Pozwany wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania,
podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.
Powód wniósł także o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność, iż PTK - Centertel
należycie współdziałał podczas kontroli, a w szczególności udostępnił żądane dokumenty i pliki komputerowe w
zakresie przewidzianym ustawą antymonopolową. Na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2003 r. powód sprecyzował
ten wniosek, wnosząc o dopuszczenie dowodu z przesłuchania tych świadków na okoliczność, iż w czasie
kontroli inspektorzy UOKiK chcieli się zapoznać z plikami w komputerze.
Pozwany okoliczność tę potwierdził.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 57 ustawy antymonopolowej w toku postępowania przed Prezesem Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub
Inspekcji Handlowej kontrola u każdego przedsiębiorcy. Obejmuje ona prawo do wstępu na grunt oraz do
budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego, żądania udostępnienia akt,
ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich
odpisów i wyciągów, a także sporządzania z nich notatek, żądania od kontrolowanego lub osoby uprawnionej do
jego reprezentowania oraz użytkownik lokalu mieszkalnego, ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu
kontroli.
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Umieszczenie przytoczonych przepisów w dziale V ustawy obok prawa do żądania wyjaśnień,
przepisów regulujących zasady przeprowadzenia dowodów z dokumentów, oględzin, świadków, opinii biegłych,
a także przeprowadzenia przeszukania, jednoznacznie wskazują, że kontrola i przeszukanie są elementami
postępowania. Służą one zatem stwierdzeniu i wykazaniu, czy przedsiębiorca stosuje zarzucaną praktykę czy
nie. Obie te czynności polegają więc na sprawdzeniu stanu faktycznego w celu pozyskania dowodów praktyki
lub stwierdzeniu, że dowody takie nie istnieją.
Zdaniem Sądu, kontrola i przeszukanie polega na poszukiwaniu dowodów naruszenia prawa w
określonym miejscu. Siłą rzeczy, kontrolujący musi stykać się również z przedmiotami i dokumentami, które
pozostają poza przedmiotem kontroli. W odniesieniu do tych przedmiotów i dokumentów kontrolujący nie ma
prawa sporządzania ich odpisów i wyciągów, a także sporządzania z nich notatek, ani też nie może dokonać ich
zajęcia.
Bez znaczenia jest przy tym, czy dokumenty lub przedmioty mogą stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa, gdyż informacje uzyskane w toku postępowania przez pracowników Urzędu podlegają
ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (art. 61 ustawy), zaś dodatkowo, na wniosek
strony, może być ograniczone prawo do ich wglądu innym stronom postępowania (art. 62).
Wbrew więc stanowisku powoda, pozwany żądając przedstawienia w komputerze ofert kierowanych do
klientów biznesowych nie prowadził przeszukania.
Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolę w trybie art. 57 od przeszukania w trybie
art. 58 ustawy, odróżnia to, że kontrola prowadzona jest przy współdziałaniu, za zgodą i wiedzą
kontrolowanego. W tym bowiem przypadku to kontrolowany udziela informacji, udostępnia księgi, dokumenty i
nośniki informacji oraz lokale i środki transportu. Brak zgody lub współdziałania kontrolowanego, pomijając
tego konsekwencje, uniemożliwia kontrolującemu samodzielne dokonywanie czynności kontrolnych. Inaczej jest
w przypadku przeszukania, kiedy z mocy postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kontrolujący bez zgody kontrolowanego, a także bez jego koniecznego udziału lub wiedzy, dokonuje wstępu na
grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego, przegląda
akta, księgi, wszelkiego rodzaju dokumenty i nośniki informacji związane z przedmiotem kontroli.
Skarżący nie wykazał, aby kontrolujący, bez udziału przedstawicieli powoda, chcieli przeglądać pliki
komputerowe. Przeciwnie, twierdzenia obydwu stron są zgodne, że przeglądanie plików miało się odbywać za
pośrednictwem pracownika powoda. Jest też bezsporne, że w godzinach od 10.00 do 14.00 w lokalu Biura
Kluczowych Klientów znajdował się upoważniony pracownik, skoro w tym czasie przekazano 15 ofert i 5
prezentacji.
W ocenie Sądu, nawet gdyby przyjąć, że pracownik ten posiadał upoważnienie do udzielania bez
dodatkowej zgody zarządu jedynie wybrane informacje lub tylko w ściśle określonej formie, to należy uznać, że
czas czterech godzin jest wystarczający dla powiadomienia zarządu i podjęcia przez zarząd działań w celu
zapewnienia współdziałania kontrolowanego w kontroli. Należy przy tym podkreślić, że powód jest
przedsiębiorcą pozostającym w stałych kontaktach handlowych z kilkoma milionami kontrahentów, a zatem nie
jest możliwe, aby w godzinach urzędowania był przez dłuższy czas pozbawiony możliwości efektywnego
zarządzania, w tym podejmowania czynności prawnych. Powód sam przyznaje w odwołaniu, że Zarząd PTK
„Centertel” w dniu 8 lipca 2002 r. po godzinie 10.00 znajdował się w siedzibie Spółki i uczestniczył w
posiedzeniu Rady Nadzorczej. W ocenie Sądu istniała możliwość stosownego upoważnienia pracownika lub
delegowania jednego z członków zarządu do reprezentowania Spółki w trakcie kontroli. Zbędne było
organizowanie spotkania z kontrolującymi, gdyż podstawą do podjęcia współdziałania było okazanie
upoważnienia w trybie art. 75 ust. 4 ustawy.
W ocenie Sądu, prowadzona kontrola była dostatecznie ważnym powodem, aby, w celu podjęcia
stosownych działań, na kilka minut przerwać posiedzenie Rady Nadzorczej. Konsekwencją postępowania,
którego elementem jest kontrola, może być nałożenie kary pieniężnej do wysokości 5.000.000 euro. Trudno więc
uznać, że prowadzona kontrola była sprawą bagatelną dla interesów powoda.
Powód podnosi, że pliki komputerowe zostały udostępnione powodowi w terminie późniejszym.
Okoliczność ta jest bez znaczenia dla oceny trafności zaskarżonej decyzji, gdyż istotą zarzutu jest brak
współdziałania przy kontroli w dniu 8 lipca 2002 r., a ściślej w godzinach od 14.15 do 18.00.
Stosownie do treści art. 59 ustawy, kontrolowany jest zobowiązany do współdziałania w kontroli
poprzez udzielanie żądanych informacji, umożliwianie wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych
pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego, udostępnianie akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju
dokumentów lub innych nośników informacji należących do kontrolowanego.
Odmowa takiego współdziałania jest dozwolona wyłącznie wtedy, gdy naraziłoby to kontrolowanego
lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania, jego małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz
powinowatych w tej samej linii lub stopniu jak również osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku
kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczności te w niniejszej sprawie, co jest bezsporne, nie zachodziły.
Powyższe współdziałanie nie daje stronie uprawnienia do określania terminu udostępnienia akt lub
formy w jakiej ma to nastąpić. Inicjatywa określenia czynności kontrolnych należy do kontrolującego, zaś
kontrolowany obowiązany jest współdziałać bez zbędnej zwłoki. Udostępnianie pomieszczeń lub dokumentów
itp. ze zwłoką umożliwia potencjalnie ukrywanie dowodów lub ich zacieranie, co podważa sens kontroli, gdyż
jej wyniki trudno uznać za miarodajne.
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Działania powoda faktycznie sparaliżowały kontrolę w tym dniu po godzinie 14.00.
W ocenie Sądu działanie to było celowe, gdyż powód w tym czasie miał zapewnioną pomoc prawną ze
strony radcy prawnego, który przekazał informację o woli spotkania się Zarządu z kontrolowanymi.
Uzależnianie kontynuowania współdziałania kontroli od spotkania z Zarządem, będącym czynnością całkowicie
zbędną, i wyznaczenie terminu spotkania na koniec dnia pracy, przy świadomości obowiązującego stanu
prawnego, jednoznacznie wskazuje na chęć uniemożliwienia wglądu w żądane pliki w tym dniu.
Działanie to, zdaniem Sądu, wypełniało przesłanki art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy antymonopolowej,
co uzasadniało nałożenie kary pieniężnej.
Wymierzona kara jest proporcjonalna biorąc po uwagę, że działanie powoda faktycznie podważyło sens
całej kontroli. Samo zaś postępowanie dotyczyło bardzo skoncentrowanego rynku, dotyczącego bardzo dużej
liczby konsumentów. Potencjalne zagrożenie interesu publicznego było więc w tym przypadku szczególnie duże.
Brak współdziałania powoda przy kontroli miał zatem również duże znaczenie z punktu widzenia interesu
publicznego.
Z tych też względów odwołanie, wobec braku podstaw do jego uwzględnienia, należało oddalić (art.
47931§ 1 Kpc).
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Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień,
wrzesień, październik 2003r.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Wyrok z dnia 2.07.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 78/02) w sprawie z odwołania Konstancińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Elsam” w K. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 9.07.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 98/02) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej
S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 280 w
niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 23.07.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 76/02) w sprawie z odwołania Shenkman Sp. z o.o. w
B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.07.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 77/02) w sprawie z odwołania Narodowego Funduszu
Zdrowia w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.07.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 94/02) w sprawie z odwołania PKP Przewozy
Regionalne Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 4.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 97/02) w sprawie z odwołania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 4.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 106/02) w sprawie z odwołania PKP Intercity Sp. z o.o.
w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 4.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 117/02) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 11.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 123/02) w sprawie z odwołania Polskiej Telefonii
Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (publ. - poz. 281 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 11.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 131/02) w sprawie z odwołania „POLY - EKOPLAST”
S.A. w likwidacji przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 21.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w O. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 21.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 71/02) w sprawie z odwołania przedsiębiorców Ewy i
Zbigniewa P. - Zakład Usług Pogrzebowych „Hades” w O. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 112/02) w sprawie z odwołania Katowickich Zakładów
Wyrobów Metalowych S.A. w S. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 116/02) w sprawie z odwołania Górnośląskich
Zakładów Elektroenergetycznych S.A. w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 10.09.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 132/02) w sprawie z odwołania przedsiębiorcy Jaremy
C. - „Minus” Sp. z o.o. w O. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 10.09.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 136/02) w sprawie z odwołania Ströer Polska Sp. z o.o.
w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 1.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/02) w sprawie z odwołania trzech przedsiębiorców
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 1.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 138/02) w sprawie z odwołania Huty Łaziska S.A. w Ł.
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 7.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Amc 56/02) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przeciwko przedsiębiorcy Barbarze B. – Panda w K.
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20.

21.
22.
23.

Wyrok z dnia 15.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 140/02) w sprawie z odwołania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Wyrok z dnia 16.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 9/03) w sprawie z odwołania Gminy Z. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 126/03) w sprawie z odwołania Castorama Polska Sp. z
o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 29.10.2003 r. (Sygn. akt XVII Amc 45/02) w sprawie z odwołania Invest Bank S.A.
Oddziału Regionalnego w W. i K.K. przeciwko PZU S.A. w W.
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WYROK
z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w D. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt I CKN 496/01)
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 lipca 2003 r., kasacji pozwanego od
wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Antymonopolowego w W. z dnia 6 czerwca 2001 r., sygn. akt XVII Ama
78/00, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w W. - Sądowi Ochrony
Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania
kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Powodowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w D. jest jedynym dostawcą ciepłej wody dla
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w D. Woda zimna dostarczana jest do urządzeń grzewczych powoda
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w S. i po podgrzaniu w wymiennikach ciepła powoda,
przekazywana Spółdzielni. Zainteresowana Spółdzielnia rozlicza się z oboma tymi Przedsiębiorstwami. Za
pobraną zimną wodę opłaca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji według wskazań wodomierza
znajdującego się przed wymiennikami ciepła powoda, w których odbywa się podgrzewanie wody. Wedle tych
samych wskazań wodomierzy odbywa się także rozliczenie z powodowym Przedsiębiorstwem za przekazaną
Spółdzielni wodę po jej podgrzaniu. Spółdzielnia posiada wodomierz zainstalowany na granicy własnych
urządzeń odbiorczych i urządzeń doprowadzających ciepłą wodę po jej podgrzaniu przez powoda. Uważa, że
rozliczenie z powodem za podgrzaną wodę powinno odbywać się według wskazań tego wodomierza, gdyż
rozliczanie według wskazań wodomierzy zainstalowanych na granicy przejmowania wody do podgrzania
sprawia, że Spółdzielnię obciąża ryzyko wszelkich ewentualnych ubytków wody, co jest niedopuszczalne.
Ponieważ powodowe Przedsiębiorstwo nie chce zaaprobować propozycji Spółdzielni, ta jest zdania, iż w ten
sposób powód wykorzystuje swoją dominującą pozycję, narzucając jej niekorzystne warunku umowy, co jest
przejawem niedopuszczalnej praktyki monopolistycznej. Dlatego Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem do organu
antymonopolowego o zbadanie sprawy i zakazanie powodowemu Przedsiębiorstwu kontynuowania takiej
praktyki.
Decyzją z dnia 31 marca 2000 r. nr RKT-13/2000 Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w K. 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, tj. w budynkach Spółdzielni. Jednocześnie za stosowanie tej niedozwolonej praktyki nałożono
na Przedsiębiorstwo karę w wysokości 5.000 zł.
Sąd Antymonopolowy rozpoznając odwołanie powodowego Przedsiębiorstwa od tej decyzji, wyrokiem
z dnia 6 czerwca 2001 r. zmienił ją i orzekł, że opisane w decyzji postępowanie powoda nie nosi znamion
praktyki monopolistycznej. Według ustaleń Sądu różnice wskazań wodomierzy po obu stronach tj. poboru
zimnej wody przez powodowe Przedsiębiorstwo - z jednej i przekazania ogrzanej wody Spółdzielni - z drugiej,
mieszczą się w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego. Polska norma PN - 81/81/B - 10725 dopuszcza
bowiem błąd wskazań urządzenia pomiarowego wody w granicach + 3 do + 5%. Rejestrowane w tych granicach
różnice wskazań nie mogą być podstawą do uwzględnienia pretensji Spółdzielni. Możliwość wystąpienia różnic
większych, przekraczających tę normę, daje Spółdzielni podstawę do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej o
zasądzenie, bez potrzeby odwoływania się do trybu postępowania antymonopolowego. Niezależnie od tego brak
jest w niniejszej sprawie podstawowej przesłanki do zastosowania przepisów antymonopolowych, jaką jest
konieczność ochrony interesu publicznego. Tymczasem sprawa ta ma charakter jednostkowy, dotyczy jednego z
wielu kontrahentów powodowego Przedsiębiorstwa. Zdaniem Sądu Antymonopolowego nie ma tu znaczenia
okoliczność, że treść umowy pomiędzy powodem a Spółdzielnią pośrednio wywiera wpływ na interesy
członków tej Spółdzielni, gdyż to nie nadaje sprawie charakteru publicznego, a jedynie grupowy. Słowo
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„publiczny” oznacza bowiem „dotyczący ogółu”, a nie określonej grupy. Z tych względów Sąd zmienił
zaskarżoną decyzję uznając, że powodowi nie można przypisać stosowania praktyki monopolistycznej.
Wyrok Sądu zaskarżył pozwany Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kasacją,
zarzucając naruszenie prawa materialnego w postaci art. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.), zwanej dalej „ustawą starą” i art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.),
zwanej „ustawą nową” oraz art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy starej i art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy nowej. W ramach
podstawy procesowej kasacji skarżący sformułował zarzuty uchybienia art. 232, 233 § 1, 235 oraz art. 316 w zw.
z art. 224 § 1 Kpc, które jego zdaniem miały wpływ na treść rozstrzygnięcia. Z tych przyczyn wnosił o zmianę
wyroku przez oddalenie odwołania Powodowego Przedsiębiorstwa, ewentualnie o uchylenie tego orzeczenia i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W treści art. 1 ust. 1 nowej ustawy antymonopolowej sformułowana została wprost jej zasadnicza idea,
jaką jest ochrona w interesie publicznym swobodnej konkurencji oraz interesów przedsiębiorców i
konsumentów. W ustawie starej wprawdzie nie wpisano dosłownie ochrony interesu publicznego jako przesłanki
jej stosowania, ale zarówno w orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie wyprowadzano tę przesłankę z
zasadniczych celów tej ustawy. Już w wyroku z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie Amr 8/90 (Wokanda
1992/2/39) Sąd Antymonopolowy stwierdził, że do postępowania w sprawach o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym kwalifikują się tylko takie sprawy, w których podmiot gospodarczy, w następstwie
stosowania zakazanych praktyk monopolistycznych, narusza interes publicznoprawny w zakresie rozwoju
konkurencji, ochrony podmiotów narażonych na stosowanie takich praktyk oraz ochrony interesu konsumentów.
W orzeczeniu tym podkreślono, że naruszenie interesu publiczno - prawnego może mieć przykładowo miejsce,
gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą dotknięty jest „szerszy krąg uczestników rynku”, a nie jeden
podmiot. Podobne stanowisko w tej kwestii zajmuje Sąd Najwyższy (por. przykładowo uzasadnienia wyroków z
dnia 29 maja 2001 r. w sprawie I CKN 1217/98, OSNC 2002 r., z. 1, poz. 13, czy wyrok z dnia 28 stycznia 2002
r., I CKN 112/99, OSNC 2002 r., z. 11, poz. 144). Użytego w tych orzeczeniach sformułowania: „dotknięcie
skutkami działań” sprzecznych z ustawą antymonopolową, nie można jednak rozumieć w sposób wąski i
mechaniczny, jako tylko bezpośredniego pokrzywdzenia kontrahenta monopolisty (w rozpoznawanej sprawie
zainteresowanej Spółdzielni Mieszkaniowej). Trzeba tu oceniać całość negatywnych skutków działań
monopolisty na określonym rynku (rynek relewantny), kierując się ogólnymi celami obu ustaw
antymonopolowych.
Z treści art. 1 ustawy starej i z art. 1 ustawy nowej wynika, że podstawowymi celami obu ustaw jest
ochrona konkurencji na rynku oraz ochrona interesów przedsiębiorców i konsumentów.
Ochrona konkurencji polega na przeciwdziałaniu monopolizacji rynku, rozumianej jako narzucanie
przez podmiot dominujący warunków umownych niekorzystnych dla jego kontrahentów. Ochrona ta nie
ogranicza się przy tym do sytuacji, kiedy doszło już do pokrzywdzenia kontrahenta przez monopolistę, lecz
obejmuje także istnienie samego stanu realnego zagrożenia dla zasad swobodnej konkurencji. Stan takiego
potencjalnego zagrożenia jest bowiem oceniany z punktu widzenia interesu publicznego w obu ustawach jako
stan niewłaściwy, a tym samym niedopuszczalny.
Należy podkreślić, że w rozpoznawanej sprawie, przy dokonywaniu oceny czy doszło do naruszenia lub
zagrożenia zasady wolnej konkurencji na rynku relewantnym, nie można poprzestać na zbadaniu sytuacji
ewentualnego pokrzywdzenia bezpośrednich kontrahentów przedsiębiorcy dominującego na tym rynku.
Potrzebne jest tu spojrzenie szersze, uwzględniające także to, w jaki sposób działania powodowego
Przedsiębiorstwa odbijają się na interesach członków Spółdzielni, a nie tylko jej samej, jako bezpośredniego
kontrahenta powoda. Ten szerszy kontekst naruszenia interesów także członków Spółdzielni, dotkniętych
pośrednio działaniem powoda, może uzasadniać wniosek, że przy prawidłowo ustalonym rynku relewantnym,
którym jest lokalny rynek zaopatrzenia w energię cieplną, działania powoda naruszają interes o charakterze
ogólniejszym publicznoprawnym, a nie, jak przyjął Sąd Antymonopolowy, odnoszą się najwyżej do interesu
grupy konsumenckiej. Tym samym nie da się odeprzeć zarzutu kasacji niewłaściwego rozumienia przez Sąd
zasady ochrony publicznego interesu, wyprowadzonej z art. 1 starej ustawy i wyrażonej wprost w art. 1 ust. 1
ustawy nowej.
Tym bardziej uzasadniony jest zarzut naruszenia art. 5 ust. 6 ustawy starej (obecnie art. 8 ust. 6 ustawy
nowej). Obowiązująca strony umowa o dostawę ciepłej wody obarcza bowiem w rezultacie Spółdzielnię
Mieszkaniową całym ryzykiem wystąpienia ubytków wody na odcinku instalacji znajdującym się w gestii
powoda.
Jak przy tym wynika z opinii biegłego nie chodzi tu tylko o ubytki mieszczące się w granicach
dopuszczalnego błędu pomiarowego, ale także o ubytki powstałe na skutek ewentualnych przecieków instalacji
należącej do powoda. W tej sytuacji trzeba się zgodzić z oceną pozwanego Prezesa Urzędu, że utrzymywanie
takiej regulacji umownej, pomimo protestu Spółdzielni, stanowi narzucenie Spółdzielni przez powoda, mającego
bez wątpienia pozycję dominującą, uciążliwej treści umowy, która przynosi powodowemu Przedsiębiorstwu
nieuzasadnione korzyści, a tym samym jest przejawem niedozwolonej praktyki monopolistycznej, o której mowa
w art. 5 ust. 6 starej ustawy.
Jeśli chodzi o zarzuty podniesione w ramach procesowej podstawy kasacji, to stwierdzić należy, wbrew
stanowisku skarżącego, że ewentualne uchybienie tym przepisom nie miało wpływu na treść wyroku, gdyż
przyczyna zmiany decyzji Prezesa Urzędu była odmienna interpretacja przez Sąd omówionych wyżej przepisów
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prawa materialnego, a nie poczynienie ustaleń faktycznych, które odbiegałyby od ustaleń dokonanych na etapie
postępowania administracyjnego.
Z tych przyczyn kasacja podległa uwzględnieniu (art. 39313 w zw. z art. 108 § 2 i art. 39319 Kpc).[...]
284
WYROK
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt I CKN 185/03)
Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w B. przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy udziale zainteresowanych „AQUA” S.A. w B. i
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w B. o ochronę konkurencji i konsumentów, po rozpoznaniu w Izbie
Cywilnej w dniu 27 sierpnia 2003 r., na rozprawie kasacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
od wyroku Sądu Okręgowego w W. - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 grudnia 2002 r.,
sygn. akt XVII Ama 69/02, uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi
Okręgowemu w W. - Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania i
rozstrzygnięcia o kosztach procesu w instancji kasacyjnej, oddala kasację w pozostałym zakresie.
UZASADNIENIE
Postępowanie w sprawie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanym dalej
Prezesem Urzędu) zostało wszczęte na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w B., która uzyskała
informacje o przewidywanej podwyżce cen od dnia 1 stycznia 2001 r. za odprowadzanie ścieków komunalnych i
dostarczanie czystej wody.
Delegatura Urzędu w K. po przeprowadzeniu postępowania wydała w imieniu Prezesa tego Urzędu
decyzję z dnia 22 marca 2002 r. znak RKT-06/2002 w której zakazywała Spółce „AQUA” S.A. (określanej w
dalszej części również jako Przedsiębiorstwo) prowadzącej przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta B. działań
ograniczających konkurencję przez wykorzystywanie pozycji dominującej polegających na narzucaniu cen
rażąco wygórowanych za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, nakładała na wymienione Przedsiębiorstwo
karę pieniężną w wysokości odpowiadającej 30.000 euro i obciążyła je kosztami postępowania.
Prezes Urzędu po rozpoznaniu odwołania Przedsiębiorstwa decyzją z dnia 28 maja 2002 r. znak RKT13/2002 uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie, doszedł bowiem do wniosku, że wejście
w życie od dnia 14 stycznia 2002 r. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) wywołało zmianę stanu prawnego co do
ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej polegającą, na pozbawieniu
Prezesa Urzędu kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804) zwanej dalej ustawą
antymonopolową - w razie naruszenia zakazów określanych w art. 8 tej ustawy. Ustawa o zaopatrzeniu w wodę
obarczyła bowiem organy właściwych gmin funkcją regulacyjną w zakresie cen dostarczanej wody i
odprowadzania ścieków. Umarzając w całości postępowanie Prezes Urzędu dał wyraz zapatrywaniu, że utrata
kompetencji obejmuje również działania Przedsiębiorstwa sprzed daty wejścia w życie ustawy o zaopatrzeniu w
wodę.
Odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego - Sądu Antymonopolowego w W. wniosła powodowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha”. Do jej stanowiska przyłączyła się Śródmiejska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w B., natomiast zainteresowana „AQUA” S.A. oraz Prezes Urzędu wnosili o oddalenie
odwołania.
Sąd ten wyrokiem z dnia 18 grudnia 2002 r., orzekając już jako Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskarżoną decyzję w całości w ten sposób, że w punkcie I „nie
stwierdził”, że działania Przedsiębiorstwa stanowią praktykę ograniczającą konkurencję polegającą na
nadużywaniu pozycji dominującej na rynku poprzez bezpośrednie narzucanie nadmiernie wygórowanych cen za
odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i za dostawę wody do gospodarstw domowych - w okresie do
dnia 14 stycznia 2002 r., a w punkcie II sentencji umorzył postępowanie co do praktyk określonych w pkt I za
okres po dniu 14 stycznia 2002 r.
W uzasadnieniu Sąd przytoczył następujące zasadnicze motywy rozstrzygnięcia:
1. Brak podstaw dla poglądu o przekazaniu kompetencji Prezesa Urzędu organom właściwych gmin.
2. Przekazanie radzie gminy uprawnienia do zatwierdzania taryf oznacza, że po wejściu w życie ustawy o
zaopatrzeniu w wodę gmina może dopuszczać się praktyk monopolistycznych. W stosunku do niej powinno
toczyć się postępowanie przed Prezesem Urzędu.
3. Nieuczestniczenie gminy w dotychczasowym postępowaniu wymaga umorzenia postępowania co do
praktyk monopolistycznych po dniu 14 stycznia 2002 r.
4. Zmiana decyzji w punkcie I jest wynikiem nieudowodnienia przez Prezesa Urzędu stosowania przez
naturalnego monopolistę, którym jest Przedsiębiorstwo cen nadmiernie wygórowanych.
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Kasację od tego wyroku wniósł Prezes Urzędu. Domagał się w niej zmiany zaskarżonego wyroku przez:
1. orzeczenie, że działania Przedsiębiorstwa stanowiły praktykę ograniczającą konkurencję polegającą na
nadużywaniu pozycji dominującej na rynku poprzez bezpośrednie narzucanie nadmiernie wygórowanych
cen za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w okresie do dnia 14
stycznia 2002 r.,
2. oddalenie odwołania powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w B. od decyzji pozwanego
Prezesa Urzędu z dnia 28 maja 2002 r., nr RKT-13/2002, co do praktyk określonych w punkcie
poprzedzającym w okresie po dniu 14 stycznia 2002 r.
Poza tym skarżący domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. Przytaczając obydwie (art. 3931
pkt 1 i 2 Kpc) podstawy kasacji skarżący wskazał następujące przepisy, których naruszenie usprawiedliwia
zdaniem skarżącego jego wnioski:
W ramach podstawy pierwszej - błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 4 pkt 1, art. 8 ust. 2
pkt 1, i art. 26 pkt 2 ustawy antymonopolowej, art. 16, art. 18 pkt 5, art. 19, art. 20 i art. 29 ustawy o
zaopatrzeniu w wodę, które określając rolę gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków nie dają
podstaw do uznania jej za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.
Drugą podstawę wypełnia według skarżącego naruszenie przepisów art. 233 § 1 oraz art. 47931 § 3 Kpc
polegające na pominięciu okoliczności i dowodów zgromadzonych w sprawie oraz braku wskazania przyczyn
odmowy wiarygodności dowodom przeprowadzonym przez pozwanego. Skarżący upatruje także naruszenie art.
235 w związku z art. 232 Kpc polegające na nieprzeprowadzeniu postępowania dowodowego przed sądem
orzekającym.
Powodowa Spółdzielnia oraz zainteresowani „AQUA” S.A. w B. i Śródmiejska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w B. złożyli odpowiedzi na kasację. „AQUA” S.A domagała się jej oddalenia, natomiast
powódka i pozostała uczestniczka przyłączyły się do kasacji w zakresie wniosku oznaczonego punktem 1. Poza
tym powódka domagała się oddalenia kasacji natomiast uczestniczka Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w
B. domagała się uwzględnienia odwołania SM „Strzecha”.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
I. Ustalenie właściwości Prezesa Urzędu wymaga wpierw wyjaśnienia przedmiotowego i
podmiotowego zakresu działania ustawy antymonopolowej. W stosunku do ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52,
poz. 547 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 381 i Nr 60, poz. 704) widoczne jest zwiększenie ochrony konkurencji jako
zasadniczego czynnika kształtującego zachowania rynkowe w gospodarce rynkowej. Przepisy art. 1 i 2 ustawy
antymonopolowej stanowią, że określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji. Charakterystyczne jest
zrównanie w zakresie ochrony statusu przedsiębiorców i konsumentów. Tym drugim ochrona przysługuje, jeśli
wymaga tego interes publiczny. W art. 1 ust. 2 wśród zjawisk wymagających przeciwdziałania wymienia się na
pierwszym miejscu praktyki ograniczające konkurencję. Natomiast w odniesieniu do konsumentów z
przeciwdziałaniem spotykają się praktyki naruszające ich zbiorowe interesy. Tylko w tym wypadku grupy
konsumentów doznają bezpośredniej ochrony ze strony Prezesa Urzędu. Natomiast ochrona grup
indywidualnych konsumentów jest dopuszczalna w razie nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym
przez jednego lub kilku przedsiębiorców (art. 8). Z przepisu tego wynika, że celem interwencji Prezesa Urzędu
jest przede wszystkim ochrona rynku przed jego dezorganizacją ze strony przedsiębiorców wykorzystujących
swą dominującą pozycję, a ochrona interesów indywidualnych konsumentów lub ich grup jest następstwem
zakazania przedsiębiorcom niektórych zachowań typowych dla podmiotów dominujących, uznanych przez
ustawodawcę jako zagrażające interesowi publicznemu (art. 1 ust. 1). Należy do nich praktyka narzucania cen
nieuczciwych, nadmiernie wygórowanych lub zbyt niskich (art. 8 ust. 2 pkt 1).
Jeśli chodzi o dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub odbieranie ścieków - od dnia 14
stycznia 2002 r obowiązuje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Przepis art. 1 jako cele ustawy wskazuje: zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady
działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia
ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także
ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
Wynika stąd, że interes odbiorców zawężany do cen nie jest wyłącznym ani najważniejszym przedmiotem
regulacji, a nawet w takim wypadku cena stanowi tylko jeden z jego elementów. Jest to zrozumiałe ze względu
na niezastępowalność dobra jakim jest woda oraz konieczność ochrony innych dóbr (zasobów przyrodniczych)
narażonych na zniszczenie przy złej gospodarce wodnej i ściekowej.
Celem interwencji Prezesa Urzędu jest więc przede wszystkim ochrona rynku przed dezorganizacją ze
strony przedsiębiorców wykorzystujących swą dominującą pozycję, a ochrona interesów indywidualnych
konsumentów lub ich grup jest wynikiem zakazów mających na celu ochronę konkurencji. Realizuje się ją także
przez art. 8 ust. 2 uznający niektóre zachowania przedsiębiorców jako typowe dla podmiotów dominujących,
zagrażające interesowi publicznemu (art. 1 ust. 1). Należy do nich praktyka narzucania cen nieuczciwych,
nadmiernie wygórowanych lub zbyt niskich (art. ust. 2 pkt 1).
Oceniając kompetencje Prezesa Urzędu należy stwierdzić, że organ ten dysponuje zróżnicowanymi
środkami oddziaływania na rynek (art. 26), zwłaszcza:
- profilaktycznymi o charakterze badawczym, informacyjnym oraz edukacyjnym,
- kształtującymi zachowania rynkowe przez wydawanie decyzji o treści zezwalającej bądź zakazującej,
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- represyjnym w postaci kar pieniężnych w wypadkach wskazanych w przepisach art. 101 - 103 ustawy.
Jako centralny organ administracji rządowej Prezes Urzędu bada zatem nie tylko, czy jednostkowy lub grupowy
interes konsumentów jest bezpośrednio zagrożony np. nadmiernymi cenami, ale - przede wszystkim - czy
działanie przedsiębiorcy godzi w konkurencję i zagraża interesowi publicznemu.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 przedsiębiorstwo dostarcza wodę w wymaganej ilości i pod odpowiednim
ciśnieniem. Poza tym dostawa wody i odprowadzanie ścieków musi być zorganizowane w sposób ciągły i
niezawodny, zapewniający należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Stosunki między
przedsiębiorstwem działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez organ zarządzający gminą (wójta,
burmistrza, prezydenta miasta) a kontrahentem regulują umowy, zawierane na podstawie wzorca umowy
zgodnego z regulaminem uchwalanym przez radę gminy. Należy jednak zauważyć, że według art. 16 ust. 3
gmina może również prowadzić omawianą działalność przez swoje jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej. Chodzi tu o przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) prowadzenie działalności komunalnej w formie prawnej zakładu
budżetowego.
Jeżeli przedsiębiorstwo - jak w rozpoznawanej sprawie - działa w formie prawnej spółki prawa
handlowego ekonomiczny sens jego istnienia zawiera się w osiąganiu zysku. Uwzględnił to ustawodawca
definiując w art. 2 pkt 2 kluczowe przy ustalaniu cen usług pojęcie niezbędnych przychodów, obejmujące
wartość przychodów pokrywających w danym roku obrachunkowym, uzasadnione koszty ujęcia i poboru wody,
eksploatację, utrzymanie i rozbudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku.
Niezbędne przychody stanowią, podstawę taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Projekt taryfy podlega podwójnej kontroli. Organ zarządzający gminy sprawdza, czy taryfy zostały opracowane
zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem
celowości ich ponoszenia. Wskazany przepis dotyczy kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych
w poprzednim roku obrachunkowym, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku
obowiązywania taryfy. Przedsiębiorstwo składa radzie gminy wniosek o zatwierdzenie taryfy. Uchwała rady
winna być podjęta w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, zawierającego szczegółową kalkulację cen i
stawek opłat, a w razie braku uchwały taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku
przez przedsiębiorstwo o ich zatwierdzenie.
Uchwała rady gminy podlega również kontroli, lecz nadzór sprawowany przez wojewodę lub
regionalną izbę obrachunkową jest sprawowany zgodnie z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie
kryterium zgodności z prawem.
Ustawa o samorządzie terytorialnym ustanawia także instrument kontroli na podstawie powszechnej
skargi, dopuszczalnej w razie naruszenia przez uchwałę interesu prawnego lub uprawnienia (art. 101). Należy
jednak pamiętać, że skarga ta przysługuje na uchwały będące aktem prawa miejscowego, a według
przeważającego zapatrywania, charakteru takiego nie ma uchwała zatwierdzająca taryfy dostaw wody i
odprowadzania ścieków. Poza tym podstawą zaskarżenia i wzruszenia uchwały w tym trybie jest nie tylko
naruszenie uprawnienia lub interesu prawnego odbiorców wody, ale i niezgodność z prawem. Zakładając, że
prawem materialnym dopuszczającym ingerencję organu administracji publicznej w kwestię cen za zbiorową
dostawę wody i odprowadzenie ścieków jest ustawa o zaopatrzeniu w wodę trzeba dostrzec brak wyraźnych,
zaopatrzonych w sankcje ograniczeń przedsiębiorstwa w kształtowaniu tzw. marży zysku.
Zakres kontroli proponowanych taryf oraz kontroli uchwał rady gminy nie obejmuje bowiem wysokości
zysku, który przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć, przy czym prawo do zysku jest przyjmowane w ustawie oraz
w § 6 pkt 6 oraz w § 13 ust. 2 pkt 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). Z przepisu § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia
wynika wprawdzie obowiązek ochrony odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, ale wynikające z ustawy kompetencje kontrolne organów gminy
po przedstawieniu im projektu taryf oraz ograniczenie kontroli uchwały rady gminy do aspektu legalnego
pozostawia marżę zysku uznaniu przedsiębiorstwa.
Kontrahenci przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb gospodarstw domowych są niewątpliwie
konsumentami, których interesy podlegają - w sposób określony przez ustawy - ochronie przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi (art. 76 Konstytucji).
Przepisy ustawy o zaopatrzeniu w wodę nie zapewniają jednak im ochrony w pełnym zakresie przed
nadmiernym wzrostem cen dostarczanej wody lub usługi odprowadzania ścieków. Upoważnienie udzielone w
art. 23 ust. 1 i 2 właściwemu ministrowi do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w zakresie cen
stanowi jedynie zalecenie „wzięcia pod uwagę” przy wydawaniu rozporządzenia marży zysku, której wysokość
wynika z analizy nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją i rozwojem, przy
zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Wykonanie tak określonego
zadania bez przekroczenia zakresu upoważnienia nie mogło zaowocować stworzeniem norm gwarantujących
ochronę, tym bardziej, że odbiorcy usług przedsiębiorstwa nie mogą być uczestnikami w postępowaniu o
zatwierdzenie taryf.
W odróżnieniu od postępowania regulacyjnego organów gminy przepisy ustawy antymonopolowej
stwarzają odbiorcom możliwość kwestionowania wygórowanej ceny przez złożenie wniosku do Prezesa Urzędu,
którego kompetencje nie ograniczają się do niektórych tylko składników ceny jak w postępowaniu o
zatwierdzenie taryf.
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Poza tym ustawa o zaopatrzeniu w wodę przewidująca kontrolę uprzedzającą, dopuszcza wejście w
życie taryf, w razie niepodjęcia w terminie uchwały rady gminy. Kontrola podjęta przez Prezesa Urzędu w razie
działań Przedsiębiorstwa naruszających zakaz ustanowiony w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
ma wprawdzie charakter następczy, lecz skuteczność decyzji uwzględniającej zgłoszone zarzuty nie zależy od jej
wydania w określonym terminie.
Kara pieniężna na podstawie art. 29 ustawy o zaopatrzeniu w wodę jest wydawana w razie stosowania
taryf nieprzedstawionych do zatwierdzenia lub stosowania cen wyższych od zatwierdzonych, natomiast
uprawnienia Prezesa Urzędu do stosowania kary pieniężnej nie zależą od spełnienia wymogu formalnego
(przedstawienia do zatwierdzenia), lecz od przesłanki materialnej: narzucania cen nadmiernie wygórowanych
lub rażąco niskich.
W postępowaniu nadzorczym nad uchwałami rady gminy, wojewoda może stwierdzić nieważność
uchwały rady gminy w wypadku jej sprzeczności z prawem (art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Przesłanka ta nie obejmuje jednak naruszenia zakazów wynikających z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie
konkurencji, który stanowi podstawę materialnoprawną decyzji Prezesa Urzędu zakazującej stosowania praktyk
naruszających również interesy konsumentów. System utworzony w ramach ustawy o ochronie konkurencji jest
zatem szczelniejszy, mimo obwarowania dodatkowymi zastrzeżeniami, o których wyżej była mowa i
ukierunkowania przede wszystkim na ochronę konkurencji.
Różnice te prowadzą do wniosku, że kompetencje rady gminy i Prezesa Urzędu w zakresie
oddziaływania na ceny usług Przedsiębiorstwa nie pozostają we wzajemnym stosunku przepisów ogólnych do
szczególnych, a ustawa o zaopatrzeniu w wodę nie wyłącza kompetencji Prezesa Urzędu w zakresie art. 9 w
związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji.
Odnosząc te rozważania do podmiotowych i przedmiotowych okoliczności rozpoznawanej sprawy,
należy stwierdzić, że pozostawienie przez ustawodawcę Prezesowi Urzędu kompetencji w przedmiocie
prowadzenia postępowania (w interesie publicznym), mającego na celu ochronę konkurencji przed czynami
polegającymi na wykorzystywaniu pozycji dominującej ma ponadto swoje uzasadnienie w dopuszczalnych
związkach ekonomicznych między gminami a przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi. Ponieważ
podstawą ich utworzenia było mienie komunalne, gminy w wielu wypadkach zachowały udziały albo dysponują
akcjami spółek prowadzących przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne. Skoro dla spółek prawa
handlowego w dłuższej perspektywie osiąganie zysku stanowi warunek ich istnienia, a dla udziałowca jakim jest
gmina sposobem powiększania budżetu, przeto zatwierdzanie taryf może stawiać jej organy przed koniecznością
wyboru między sprzecznymi interesami części wspólnoty oraz (jak w rozpoznawanej sprawie) zobowiązaniami
wobec pozostałych udziałowców do utrzymywania określonej rentowności Spółki.
Nie trzeba szerzej uzasadniać pozytywnych skutków dla rynku oraz dla konsumentów unormowania
powierzającego w takich wypadkach organowi administracji rządowej uprawnienie do ingerencji np. w razie
stosowania nadmiernie wygórowanych cen.
II. Zaskarżony wyrok w części objętej punktem II (umorzenie postępowania) jako przesłankę
niedopuszczalności postępowania w sprawie stosowania przez „AQUA” S.A praktyk zakazanych
(monopolistycznych) po dniu 14 stycznia 2001 r. wskazywał przejęcie przez Miasto B. zadań regulacyjnych w
zakresie cen w gospodarce wodnej i ściekowej, a tym samym odpowiedzialności w razie naruszenia zakazów
ustanowionych w art. 8 ust. 2 pkt ustawy antymonopolowej. Prezes Urzędu podważa to zapatrywanie i z tą
częścią uzasadnienia kasacji należy się zgodzić. Zakazy nadużywania pozycji dominującej dotyczą tylko
przedsiębiorców (art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej), co jest zrozumiałe, gdyż między nimi toczy się
rywalizacja o wpływy na rynku. Ustawa w art. 4 pkt 1 wyjaśnia pojęcie przedsiębiorcy odsyłając do przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. Według art. 2 tej ustawy działalnością
gospodarczą, jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, a
przedsiębiorcą, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa
handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, o której
mowa wyżej.
Czynności organów gminy w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej sprowadzają się do wyboru formy
prawnej dla prowadzenia gospodarki wodnej i ściekowej, wyboru przedsiębiorstwa własnego (zakład
budżetowy) lub zewnętrznego, opracowania regulaminu oraz zatwierdzania taryf. Wymienione uprawnienia
mają, w części charakter organizatorski, będąc postacią zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym), a w części charakter nadzorczy (zatwierdzanie taryf) w granicach
zakreślonych przez ustawę.
Według art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym formy prowadzenia gospodarki gminnej, w
tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami
użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych. Należy do nich zatem zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Ustawa o zaopatrzeniu w wodę w art. 5 stanowi, że zadania te wykonuje przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, przez co rozumie się (art. 2 pkt 4) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności
gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub
zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Należy zauważyć, że według art. 21 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ilekroć w ustawie jest mowa o

30

gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Czynności gminy w
zakresie gospodarki wodnej i ściekowej nie odpowiadają zatem ustawowej definicji działalności gospodarcze, a
pełniąc opisane funkcje, gmina nie staje się przedsiębiorcą.
W myśl przepisów tej ustawy umowy z odbiorcami zawiera przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne (art. 6), które też dokonuje inwestycji (art. 15) i uzyskuje niezbędne zezwolenia gminy (art. 16).
Uwzględnienie art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym i powołanych przepisów ustawy o zaopatrzeniu
w wodę wyklucza trafność zapatrywania, jakoby gmina jako osoba prawna mogła prowadzić działalność
gospodarczą w omawianej dziedzinie.
III. Odrzucenie poglądu, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania odnośnie
do okresu po wejściu w życie ustawy o zaopatrzeniu w wodę nie oznacza podstaw do uwzględnienia wniosku
kasacji sformułowanego w punkcie 2. Przepis art. 39311 § 1 w związku z art. 39312 Kpc dopuszczają bowiem
rozpoznawanie kasacji w granicach jej podstaw określanych m. in. przez uzasadnienie (argumentacja z art. 39311
§ 3 oraz art. 3933 § 1 pkt 2 Kpc). Ponieważ uzasadnieniem podstaw kasacji Prezesa Urzędu, stanowiło błędne
zapatrywanie o utracie kompetencji w zakresie praktyk polegających na stosowaniu cen zatwierdzanych przez
uchwałę rady gminy, znajdujące konkluzję we wniosku kasacji oznaczonym numerem 2, Sąd Najwyższy w tej
części kasację oddalił.
Poza przytoczoną argumentacją proceduralną należy zauważyć, że powodowa Spółdzielnia nie żądała
stwierdzenia praktyk monopolistycznych w 2002 r. i okres ten nie został wymieniony w osnowie decyzji Prezesa
Urzędu, ani objęty odwołaniem od decyzji z dnia 28 maja 2002 r. znak RKT-13/2002.
IV. Nie można natomiast odmówić usprawiedliwionych podstaw kasacji Prezesa Urzędu odnośnie do
części wyroku określonej jako punkt I.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu wyroku „nie stwierdzającego”, że działania
„AQUA” S.A. w B. stanowią praktyki ograniczające konkurencję polegające na nadużywaniu pozycji
dominującej na rynku poprzez bezpośrednie narzucanie nadmiernie wygórowanych cen za odprowadzanie
ścieków domowych i dostawę wody do gospodarstw domowych w okresie do dnia 14 stycznia 2002 r. poprzestał
na wskazaniu, iż Prezes Urzędu nie przeprowadził postępowania dowodowego w sposób prawidłowy, nie
udowodnił bowiem, że stosowane przez zainteresowaną ceny były wygórowane. W ocenie Sądu pozwany w tym
postępowaniu prowadzonym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego winien dopuścić dowód z
opinii biegłego w tym przedmiocie, aby w ten sposób udowodnić zainteresowanej Spółce praktykę
monopolistyczną.
Skarżący zasadnie zarzuca w kasacji pominięcie całego zgromadzonego materiału, niepoddanie go
analizie i niewyjaśnienie w uzasadnieniu dlaczego przedstawionym dowodom odmówił wiarygodności i mocy
dowodowej.
Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna się na skutek odwołania
od decyzji Prezesa Urzędu. Zgodnie z art. 78 ust. 2 postępowanie w sprawach odwołań toczy się według
przepisów Kpc o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Z kolejnego przepisu wynika obowiązek
przedstawienia sądowi odwołania wraz z aktami sprawy. Przepis art. 47928 § 3 Kpc nakłada na stronę
odwołującą się od decyzji Prezesa Urzędu m. in. przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz
wskazanie dowodów.
Postępowanie przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest
postępowaniem pierwszoinstancyjnym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 120/91,
OSNCP 1992, nr 5, poz. 87, postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1998 r., I CKN 265/98,
OSPiKA 2000, nr 5, poz. 68 i z dnia 11 sierpnia 1999 r., I CKN 351/99, OSNC 2000, Nr 3, poz. 47, wyrok z
dnia 24 października 2002 r., I CKN 1465/00 niepubl.). Dlatego musi odpowiadać również regułom tytułu VI
księgi pierwszej, części I Kpc, jeżeli przepisy następnego tytułu odnoszące się do postępowania w sprawach
gospodarczych nie stanowią inaczej. Oznacza to konieczność ustalenia najpierw przez Sąd, jakie okoliczności są
sporne miedzy stronami, następnie ustalenie stanu faktycznego odnośnie do faktów mających istotne znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. odpowiadających hipotezom wchodzących w grę przepisów prawa materialnego.
W rozpoznawanej sprawie zakres ten był określony dostatecznie wyraźnie i sprowadzał się do art. 8 ust. 2 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji w przedziale czasowym obejmującym ceny dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków w 2001 r.
Przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sąd orzekający ma obowiązek rozważenia - zgodnie
z art. 233 § 1 Kpc - całego zgromadzonego materiału, a więc twierdzeń stron, przedstawionych dokumentów
urzędowych i prywatnych oraz wyników postępowania dowodowego opartego na źródłach osobowych (zeznań
świadków i stron, opinii biegłych). Sporządzone uzasadnienie winno wyjaśniać jaki materiał znany składowi
orzekającemu z akt sprawy, z urzędowania lub powszechnie stanowił podstawę dokonanych ustaleń, a co zostało
pominięte jako nieistotne.
Specyfikę spraw z zakresu ochrony konkurencji stanowi ponadto sposób wszczęcia postępowania
sądowego: nie przez wniesienie pozwu lecz odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, której wydanie poprzedzało
postępowanie administracyjne. Zgromadzony w nim obszerny materiał zawarty w czterech tomach został
Sądowi przedstawiony. We wniesionym odwołaniu powodowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha”
podważała wykładnię prawa przyjętą za podstawę zmiany przez Prezesa Urzędu swej wcześniejszej decyzji
(RKT-06/2002). Skarżąca mimo ograniczenia zarzutu do zagadnienia kompetencji organu antymonopolowego
podnosiła w uzasadnieniu odwołania również przesłanki materialne stosowania art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o
ochronie konkurencji i wskazywała (z powołaniem się na karty akt postępowania) ustalone przez Prezesa Urzędu
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fakty oraz zgromadzone dowody. Odwołująca się, wskazywała również na wyniki przeprowadzonej analizy
porównawczej cen stosowanych przez spółki akcyjne prowadzące przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
w innych miastach, na której oparta została pierwsza decyzja tego organu.
Sąd dał wyraz zapatrywaniu, że w sprawie konieczna była analiza ekonomiczna Spółki, dlatego Prezes
Urzędu winien był przeprowadzić dowód z opinii biegłego, w której ocenione zostałyby koszty, obroty, zyski,
przychody oraz czy stosowane ceny były nadmiernie wygórowane. W uzasadnieniu wyroku brak jednak ścisłych
stwierdzeń, które dane z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa znajdujące się w aktach, w ocenie sądu meriti
uznane zostały za nieprawdziwe, nieistotne albo dla zrozumienia wymagają wiadomości specjalnych.
Badania porównawcze cen usług tego samego rodzaju, stosowane przez Prezesa Urzędu dla wykazania,
że cena wymagana przez „AQUA” S.A. jest nadmierna nie mogą być bez oceny merytorycznej
dyskwalifikowane jako metoda ustalania faktów, ponieważ przepis art. 231 Kpc dopuszcza wyraźnie
wyprowadzanie wniosków z innych ustalonych faktów. Ustalenia dokonane w trybie domniemań faktycznych
mogą być oczywiście podważone przez stronę przeciwną kwestionująca prawdziwość faktów przyjętych za
podstawę. W uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia brak jednak o tym wzmianki.
W sprawach gospodarczych oceniane są także skomplikowane działania ekonomiczne i może wystąpić
sytuacja, w której dane ekonomiczne zrozumiałe dla kierujących przedsiębiorstwem wymagać będą wiadomości
specjalnych i okażą się niezrozumiałe dla składu orzekającego. W takim wypadku decyzja Sądu o powołanie
biegłego i zażądaniu od niego opinii mimo braku wniosku stron nie narusza przepisu art. 278 § 1 Kpc.
Ewentualne trudności w ocenie danych liczbowych w rozpoznawanej sprawie nie uzasadniały jednak pominięcia
materiału z uzasadnieniem, że fakty istotne nie zostały udowodnione - dopóki przedstawione dane nie zostały
zdyskwalifikowane w wyniku oceny zgłoszonych twierdzeń i wskazanych dowodów.
Stanowisko Sądu zarzucające nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego w sposób prawidłowy
nie wyjaśnia podstawy faktycznej zaskarżonego wyroku. Negatywny sąd o nieudowodnieniu istotnych w sporze
faktów wymaga, jak wyżej stwierdzono ustalenia najpierw faktów spornych na podstawie twierdzeń stron, przy
czym na rozprawie zaprzeczający ma obowiązek składania oświadczeń co do twierdzeń strony przeciwnej (art.
210 § 2 Kpc). Nie jest rolą sądu zastępowanie stron w zgłaszaniu twierdzeń i wskazywaniu dowodów jednakże
błędne byłoby przekonanie, że skład orzekający jest zwolniony od wyjaśnienia przedmiotu i zakresu sporu, a
następnie rozstrzygnięcia na podstawie całego zgromadzonego materiału, które fakty uznaje za nieudowodnione
i w jakim zakresie oraz dlaczego przedstawiony stan faktyczny nie wyczerpuje hipotezy norm
materialnoprawnych mających zastosowanie według zgłoszonych żądań i zarzutów.
Jeżeli sąd pierwszej instancji dysponujący obszernym materiałem zawierającym zbiór twierdzeń,
domniemań faktycznych i dokumentów mogących być dowodami poprzestaje na lakonicznym zarzucie, że
Prezes Urzędu nie przeprowadził odpowiedniego postępowania dowodowego, to wówczas nie spełnia swej
funkcji sądu merytorycznego lecz przypisuje sobie bez podstawy prawnej uprawnienia rewizyjne. W takim
wypadku nie sposób odeprzeć zarzutu rażącego naruszenia przepisu art. 233 § 1 Kpc polegającego na
pominięciu przedstawionego sądowi materiału i dowolności w ustalaniu podstawy faktycznej. Uchybienie to
miało decydujący wpływ na kształtowanie rozstrzygnięcia.
Z podanych przyczyn zaskarżony wyrok w zakresie objętym punktem I został uchylony z mocy art.
39313 § 1 Kpc, a sprawa przekazana Sądowi Okręgowemu w W. - Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.
W pozostałym zakresie kasacja z mocy art. 39312 Kpc podlega oddaleniu.[…]
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Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień,
październik 2003 r.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Wyrok z dnia 10.07.2003 r. (Sygn. akt I CK 533/01) w sprawie z odwołania Narodowego Funduszu
Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w K. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 10.07.2003 r. (Sygn. akt I CKN 534/01) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu
Naftowego „ORLEN” S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 24.07.2003 r. (Sygn. akt I CKN 496/01) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w D. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 283 w
niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt I CK 184/03) w sprawie z odwołania Śródmiejskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 284
w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt I CK 185/03) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej
„Strzecha” w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 27.08.2003 r. (Sygn. akt I CKN 523/01) w sprawie z odwołania Gminy G. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 12.09.2003 r. (Sygn. akt I CKN 504/01) w sprawie z odwołania Energetyki Poznańskiej S.A.
w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 18.09.2003 r. (Sygn. akt I CK 81/02) w sprawie z odwołania „SIM” S.A. w Z. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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9.

Wyrok z dnia 9.10.2003 r. (Sygn. akt I CK 134/02) w sprawie z odwołania przedsiębiorców Ireny Z. i
Zdzisława Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
10. Wyrok z dnia 28.10.2003 r. (Sygn. akt I CK 179/02) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego
Wrocław S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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