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URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, dnia 27 czerwca 2003 r.
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TREŚĆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
250 - z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminę Rybnik i Gminę Żory za
ograniczającą konkurencję
251 - z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez STALEXPORTTRANSROUTE Autostrada S.A. w Mysłowicach, przedsiębiorcę Lidię Kapustkę - Pomoc Drogowa. Auto
Naprawa. Złomowanie Samochodów w Chełmie Śląskim, przedsiębiorcę Rajmunda Kapustkę Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Chełmie Śląskim,
przedsiębiorców Andrzeja Poznańskiego i Tomasza Longę - Pomoc Drogowa SOS s.c. w Krakowie za
ograniczającą konkurencję
252 - z dnia 5 lutego 2003 r. o odmowie wszczęcia postępowania przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
253 - z dnia 18 lutego 2003 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przeciwko Rzeszowskiemu
Zakładowi Energetycznemu S.A. w Rzeszowie
254 -z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uznania praktyk stoswanych przez Fundusz Rozwoju Budownictwa Andrzej Łasko w Lublinie za naruszające zbiorowe interesy konsumentów
255 - z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczającej konkurencję
przez TOYA Sp. z o.o. w Łodzi i Multimedia Polska Sp. z o.o. w Gdyni
256 - z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Miejską Gospodarkę Komunalną
Sp. z o.o. w Oleśnicy za ograniczającą konkurencję
257 - z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w
Warszawie za ograniczającą konkurencję
258 - wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2003 r.
ORZECZENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE – SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I
KONSUMENTÓW
259 - wyrok z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie z odwołania Zarządu Gminy Krasne przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
260 - wyrok z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
261 - wyrok z dnia 15 stycznia 2003 r. z powództwa Centrali Handlu Węglem „WENTA-ALFA” Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
262 - wyrok z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie z odwołania Gminy Opole w Opolu przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
263 - wyrok z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie z odwołania Wielkopolskiej Kasy Chorych w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
264 - wykaz wyroków wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2003 r.
ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO
265 - wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: listopad, grudzień 2002 r., styczeń 2003 r.
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250
Decyzja
z dnia 17 stycznia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminę Rybnik i Gminę Żory za ograniczającą konkurencję
(Nr RKT-5/2003)
Na podstawie:
I. art. 104 Kpa i art. 28 ust. 6 oraz art. 9 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
antymonopolową” po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu oraz na wniosek z dnia 20 sierpnia
2002 r. uzupełniony pismem z dnia 16 września 2002 r. wniesiony przez przedsiębiorców Dariusza
Hoim oraz Jarosława Ryżyj - „BOSS” Usługi Transportowo – Przewozowe s.c. Żory przeciwko
Gminie Rybnik i Gminie Żory, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje się, że działania w/w przedsiębiorców stanowią praktykę ograniczającą konkurencję i
nakazuje się zaniechanie stosowania w/w praktyki polegającej na zawarciu przez w/w Gminy
porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na ograniczaniu dostępu do rynku lub
eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem poprzez ustalenie zasad
współpracy przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory w ten sposób, że
przedsiębiorcy, którzy nie wygrają lub nie przystąpią do przetargu organizowanego przez w/w
Gminy na obsługę linii komunikacyjnych Żory – Rybnik – Żory nie będą mogli prowadzić
działalności w zakresie przewozu osób na tych liniach komunikacyjnych.
II. art. 104 Kpa i art. 28 ust. 6 oraz art. 10 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antymonopolowej, po
rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu przeciwko Gminie Rybnik i Gminie Żory, w imieniu Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się, że działania w/w przedsiębiorców stanowią
praktykę ograniczającą konkurencję i stwierdza się zaniechanie stosowania w/w praktyki polegającej
na zawarciu przez w/w Gminy porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na
stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków
umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji poprzez ustalenie zasad
współpracy przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory w ten sposób, że
przedsiębiorcy, którzy wygrają przetargi organizowane przez w/w Gminy na obsługę linii
komunikacyjnych Żory – Rybnik - Żory nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat za korzystanie z
przystanków komunikacyjnych stanowiących własność w/w Gmin.
III. art. 104 Kpa oraz art. 28 ust. 6 i art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, po rozpatrzeniu
sprawy wszczętej z urzędu oraz na wniosek z dnia 20 sierpnia 2002 r. uzupełniony pismem z dnia 16
września 2002 r. wniesiony przez przedsiębiorców Dariusza Hoim oraz Jarosława Ryżyj - „BOSS”
Usługi Transportowo – Przewozowe s.c. Żory w związku z dopuszczeniem się naruszenia zakazów
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 6 w/w ustawy, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nakłada się na Gminę Rybnik karę pieniężną w wysokości 14 070,70 zł (słownie:
czternaście tysięcy siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy), co stanowi równowartość 3 500
euro.
IV. art. 104 Kpa oraz art. 28 ust. 6 i art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, po rozpatrzeniu
sprawy wszczętej z urzędu oraz na wniosek z dnia 20 sierpnia 2002 r. uzupełniony pismem z dnia 16
września 2002 r. wniesiony przez przedsiębiorców Dariusza Hoim oraz Jarosława Ryżyj - „BOSS”
Usługi Transportowo – Przewozowe s.c. Żory w związku z dopuszczeniem się naruszenia zakazów
określonych w art. 5 ust 1 pkt 4 i 6 w/w ustawy, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nakłada się na Gminę Żory karę pieniężną w wysokości 6 030,30 zł (słownie: sześć
tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści groszy), co stanowi równowartość 1 500 euro.
V. art. 28 ust. 6 oraz art. 75 w związku z art. 72 ustawy antymonopolowej, w imieniu Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu oraz
na wniosek z dnia 20 sierpnia 2002 r. uzupełniony pismem z dnia 16 września 2002 r. wniesiony
przez przedsiębiorców Dariusza Hoim oraz Jarosława Ryżyj - „BOSS” Usługi Transportowo –
Przewozowe s.c. Żory przeciwko Gminie Rybnik i Gminie Żory, postanawia się nakazać w/w
przedsiębiorcom ponieść koszty niniejszego postępowania tytułem zwrotu kosztów postępowania w
w/w sprawie.
VI. art. 75 w związku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów postanawia się nakazać Gminie Rybnik i Gminie Żory uiszczenie
solidarnie na rzecz przedsiębiorców Dariusza Hoim oraz Jarosława Ryżyj - „BOSS” Usługi
Transportowo - Przewozowe s.c. Żory, tytułem zwrotu kosztów postępowania kwoty 500 zł (słownie:
pięćset złotych).
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UZASADNIENIE
W oparciu o zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym, ustalił następujący stan
faktyczny.
W dniu 4 lutego 2002 r. Gmina Rybnik i Gmina Żory zawarły porozumienie, którego przedmiotem
jest ustalenie zasad współpracy przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory.
Realizacja porozumienia nastąpi poprzez uruchomienie linii ŻR, łączącej obydwa miasta. Organizatorami i
realizatorami przedmiotowego transportu będą: Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w zakresie
komunikacji relacji Rybnik - Żory działający w imieniu Gminy Rybnik oraz Biuro Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w zakresie komunikacji relacji Żory - Rybnik działające w imieniu
Gminy Żory. W/w jednostki przeprowadzą przetarg na obsługę organizowanej przez siebie części linii.
Zgodnie z § 7 ust. 2 Porozumienia jego strony udzielą zezwolenia na nieodpłatne zatrzymywanie się na
wszystkich przystankach wynikających z rozkładu jazdy uruchomionych na przedmiotowej trasie linii.
Decyzją z dnia 4 lipca 2002 r. (sygn. akt Nr KT.II.5432/317/2002) Zarząd Województwa Śląskiego
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rybnik dotyczącego koordynacji rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej:
Rybnik - Żory oraz Żory - Rybnik orzekł o skoordynowaniu rozkładu jazdy na w/w liniach komunikacyjnych.
Po przeprowadzeniu przetargów wyłoniono przewoźników na obsługę linii komunikacyjnej: Rybnik - Żory
oraz Żory - Rybnik oraz począwszy od 1 listopada 2002 r. rozpoczęto prowadzenie działalności przewozowej
na tej linii w oparciu o ustalenia Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 4 lutego 2002 r. pomiędzy
Gminami Rybnik i Żory.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w
szczególności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wykonując zadania publiczne jednostek
samorządu terytorialnego we wskazanym powyżej zakresie, Gminy organizują lokalny transport zbiorowy,
zlecając wykonywanie usług przewozu pasażerów podmiotom gospodarczym posiadającym odpowiednią
infrastrukturę techniczną.
Jak ustalono w toku postępowania administracyjnego Gminy są jedynymi właścicielami przystanków
autobusowej komunikacji miejskiej na swoim terenie. Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) organ administracji rządowej lub jednostki
samorządu terytorialnego, do właściwości którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy,
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą
wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest zarząd miasta. Korzystając z
w/w uprawnień wyłącznie Gminy są uprawnione do tworzenia przystanków komunikacji miejskiej na swoim
terenie, a także do wyrażania zgody na korzystanie z przystanków przez inne podmioty.
Zarówno Gmina Żory, jak i Gmina Rybnik pobierają opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z
przystanków stanowiących własność Gmin.
W Gminie Żory wysokość opłat określana jest każdorazowo w umowach zawieranych z
przewoźnikami i obecnie kształtują się one następująco dla przewozów zbiorowych publicznej komunikacji
krajowej:
- 0,05 zł + VAT za jednokrotne zatrzymanie się na przystanku,
- 0,15 zł + VAT za jednokrotne zatrzymanie się na dworcu autobusowym.
Kwota do zapłaty wyliczana jest na podstawie rozkładu jazdy i zróżnicowana dla różnych
przewoźników zależnie od liczby wykonywanych kursów, przystanków oraz liczby zatrzymań.
Podstawę do pobierania opłat od przedsiębiorców za korzystanie z przystanków przez Gminę Rybnik
stanowi Regulamin korzystania z przystanków i dworców miejskiej komunikacji autobusowej na terenie
Rybnika stanowiący załącznik do Uchwały Nr 172/XV/96 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 1996 r.
Obecnie wysokość opłat kształtuje się w wysokości 0,05 zł za jednokrotne zatrzymanie się na przystanku.
Po zawiadomieniu stron o rozszerzeniu postępowania o zarzut zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antymonopolowej Gminy aneksem
z dnia 16 sierpnia 2002 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 lutego 2002 r. zmieniły jego § 7 ust. 2 poprzez
wykreślenie zapisu dotyczącego zezwolenia na nieodpłatne zatrzymywanie się na przystankach.
Pismem z dnia 3 czerwca 2002 r. zawierającym odpowiedzi na pytania organu antymonopolowego
zawarte w piśmie z dnia 23 maja 2002 r. Gmina Rybnik stwierdziła, że przewoźnicy, którzy nie wezmą
udziału w przetargu na obsługę linii komunikacyjnej: Rybnik - Żory i Żory - Rybnik lub też nie zostaną w nim
wybrani, nie będą mogli prowadzić działalności na tej linii. Podstawę prawną takiego działania miałby
stanowić § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w
sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz
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warunków ponoszenia kosztów z tym związanych (Dz. U. Nr 82, poz. 833), który dotyczy zabezpieczenia
potrzeb przewozowych na danej linii, jak również jakości i standardu świadczonych usług.
Gmina Żory pismem z dnia 28 maja 2002 r. zawierającym odpowiedzi na pytania organu
antymonopolowego zawarte w piśmie z dnia 23 maja 2002 r. stwierdziła, że rezygnacja z przystąpienia do
przetargu przez przewoźnika nie uniemożliwia mu wykonywania lub podjęcia wykonywania przewozów na
innych liniach komunikacyjnych np. do Katowic, Pszczyny, Jastrzębia, czy Wodzisławia Śląskiego. Możliwe
jest również wykonywanie kursów do Rybnika z uwzględnieniem trasy przez Rój i Świerklany. A contrario
należy stwierdzić, że przewoźnicy prowadzący dotychczas działalność przewozową na linii komunikacyjnej:
Rybnik - Żory i Żory - Rybnik po rozstrzygnięciu przetargów nie będą mogli prowadzić jej w dalszym ciągu.
Ponadto w pismach z dnia 18 lipca 2002 r. kierowanych do Wnioskodawców Gmina Rybnik
poinformowała ich, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wydał decyzję o koordynacji rozkładu
komunikacji miejskiej na linii: Rybnik - Żory i Żory - Rybnik. W związku z tą decyzją Gminy Rybnik i Żory
ogłoszą przetargi na realizację tej linii. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargów inni przewoźnicy poza
wyłonionymi w przetargach, nie będą mogli wykonywać komunikacji na tej linii.
W oparciu o ustalony stan faktyczny organ antymonopolowy zważył, co następuje:
Dla uznania, że sprawa ma charakter antymonopolowy niezbędne jest ustalenie czy w
okolicznościach sprawy doszło do naruszenia interesu publicznoprawnego. W świetle treści art. 1 ust. 1 i 2
ustawy antymonopolowej celem regulacji w niej przyjętej jest zapewnienie rozwoju konkurencji, ochrona
przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i ochrona interesów
konsumentów. Pozwala to przyjąć, że ma ona charakter publicznoprawny i służy ochronie interesu
ogólnospołecznego. Znajduje, więc zastosowanie tylko wówczas, gdy zagrożony lub naruszony zostaje interes
publiczny, polegający na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Ustawa,
zatem w odniesieniu do przedsiębiorców chroni konkurencję, a w odniesieniu do konsumentów ich interesy
jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym. Działaniami antykonkurencyjnymi bądź antykonsumenckimi,
w tym rozumieniu są jedynie takie działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu uczestników
rynku, a więc gdy dotyczą nie sytuacji pojedynczego przedsiębiorcy czy konsumenta, lecz zaburzeń na rynku,
w rozumieniu negatywnych zjawisk charakteryzujących jego funkcjonowanie. Ingerencja Prezesa Urzędu
uzasadniona byłaby tylko wówczas, gdyby służyła ochronie tak pojętej konkurencji lub interesu
konsumentów. Celem ustawy antymonopolowej nie jest, więc ochrona prywatnoprawnego interesu
przedsiębiorcy bądź konsumenta. Podstawą do zastosowania przepisów w/w ustawy winno być zatem
stwierdzenie, że został naruszony interes publicznoprawny, a nie interes wyłącznie grupy lub jednostki.
(Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 3 kwietnia 2002 r. sygn. akt XVII Ama 88/01).
W rozpatrywanej sprawie skutkami praktyki ograniczającej konkurencję mogli zostać dotknięci
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na krajowym transporcie drogowym osób na
linii komunikacyjnej: Rybnik - Żory i Żory - Rybnik wnoszący opłaty za korzystanie z przystanków miejskiej
komunikacji autobusowej na terenie Rybnika i Żor. Próba eliminacji części przewoźników z rynku
przewozów w istotnym stopniu może wpłynąć na zaburzenie konkurencji na tym rynku. Ponadto pobieranie
od niektórych z przewoźników opłat za korzystanie z przystanków i zamiar nie pobierania ich od pozostałych
w istotnym stopniu skutkuje zaburzeniem konkurencji na rynku, gdyż stworzone przez Gminy warunki
konkurowania nie byłyby jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców. Tak więc w niniejszej sprawie mamy
do czynienia z występowaniem interesu publicznoprawnego.
Zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. a ustawy antymonopolowej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej organizująca lub świadcząca usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej. W związku z powyższym Gminy Rybnik i Żory jako osoby prawne świadczące
usługi o charakterze użyteczności publicznej w pełni podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów.
W związku z faktem, iż praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na rynku konieczne jest
wyznaczenie w niniejszej sprawie rynku właściwego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej rynek
właściwy to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są
uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich
rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen oraz
koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Wyróżnić można zatem dwa ujęcia definiowanego w
powyższy sposób rynku, tj. rynek w ujęciu produktowym oraz w ujęciu geograficznym.
Rynek w ujęciu terytorialnym obejmuje linię komunikacyjną Rybnik - Żory i Żory - Rybnik.
Powodem takiego wyznaczenia rynku geograficznego jest fakt, iż zezwolenie na prowadzenie działalności
przewozowej dla każdej linii komunikacyjnej udzielane jest odrębnie, na poszczególnych liniach panują
ponadto zróżnicowane warunki konkurencji. Jeżeli rozpatrywać rynek w jego ujęciu produktowym, to już na
wstępie podnieść należy, że Gminy samodzielnie nie świadczą usług przewozowych, jednakże organizują je,
pośrednicząc zarazem w ich finansowaniu. Na terenie Gmin są one jedynym takim podmiotem. Charakter
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działalności prowadzonej przez Gminy polegającej na organizacji lokalnego transportu zbiorowego
(obejmujący zasięg terytorialny, potencjał ekonomiczny oraz środki komunikacji, których działalność jest
finansowana) powoduje, iż są one w stanie zorganizować komunikację na obszarze i na warunkach
nieosiągalnych dla innych podmiotów. Dla osób regularnie korzystających ze środków komunikacji
publicznej usługi świadczone przez inne podmioty nie stanowią wobec powyższego rzeczywistej alternatywy,
przyjąć zatem należy, iż Gminy nie spotykają się z istotną konkurencją.
Ponadto, jak ustalono w toku postępowania administracyjnego, Gminy są jedynym właścicielem
przystanków komunikacji miejskiej na swoim terenie. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą
wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest zarząd miasta. Korzystając z
w/w uprawnień wyłącznie Gminy są uprawnione do tworzenia przystanków komunikacji miejskiej na swoim
terenie, a także do wyrażania zgody na korzystanie z przystanków przez inne podmioty oraz pobierania z tego
tytułu stosownych opłat.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że Gminy, jako zarządcy wszystkich dróg na swoim
obszarze zajmują dominującą pozycję na rynku udostępniania części pasa drogowego - wydzielonego jako
przystanek komunikacyjny - w celu zatrzymywania się na nim pojazdów przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym
polegające w szczególności na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców
nieobjętych porozumieniem.
Porozumienie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej może być określone
jako porozumienie ograniczające dostęp do rynku. Zauważyć bowiem należy, że zarówno ograniczenie
dostępu do rynku, jak też eliminowanie przedsiębiorców są działaniami zwróconymi przeciwko innym
uczestnikom rynku. Nie jest przy tym sprecyzowane, kim są przedsiębiorcy dotknięci skutkami porozumienia.
Z reguły nie są to wyłącznie konkurenci uczestników porozumienia, ale również kontrahenci, czyli podmioty
znajdujące się na różnych szczeblach obrotu gospodarczego. Dyskryminujący charakter porozumień
ograniczających dostęp do rynku wymaga, aby ocena takich praktyk przebiegała zawsze pod kątem ustalenia
negatywnego oddziaływania na innych przedsiębiorców. Zakres porozumień tego typu chroni w szczególności
indywidualny interes uczestników rynku. Ograniczenie swobody wejścia na rynek jest uznawane za jedną z
najcięższych praktyk ograniczających konkurencję.
W niniejszym postępowaniu celem porozumienia zawartego pomiędzy Gminami Rybnik i Żory jest
ograniczenie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem
poprzez ustalenie zasad współpracy przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory
w ten sposób, że przedsiębiorcy, którzy nie wygrają lub nie przystąpią do przetargu organizowanego przez
w/w Gminy na obsługę linii komunikacyjnych Żory - Rybnik - Żory nie będą mogli prowadzić działalności w
zakresie przewozu osób na tych liniach komunikacyjnych.
Jak wskazano to wcześniej Gmina Rybnik w toku korespondencji z organem antymonopolowym
stwierdziła, że przewoźnicy, którzy nie wezmą udziału w przetargu na obsługę linii komunikacyjnej: Rybnik Żory i Żory - Rybnik lub też nie zostaną w nim wybrani, nie będą mogli prowadzić działalności na tej linii.
Również Gmina Żory stwierdziła, że rezygnacja z przystąpienia do przetargu przez przewoźnika nie
uniemożliwia mu wykonywania lub podjęcia wykonywania przewozów na innych liniach komunikacyjnych
np. do Katowic, Pszczyny, Jastrzębia czy Wodzisławia Śląskiego. Możliwe jest również wykonywanie kursów
do Rybnika z uwzględnieniem trasy przez Rój i Świerklany.
Ponadto w pismach z dnia 18 lipca 2002 r. kierowanych do Wnioskodawców Gmina Rybnik
poinformowała ich, że z chwilą rozstrzygnięcia przetargów inni przewoźnicy poza wyłonionymi w
przetargach, nie będą mogli wykonywać komunikacji na linii: Rybnik - Żory i Żory - Rybnik.
Z powyższego wynika, że celem zawarcia przez Gminy Porozumienia z dnia 4 lutego 2002 r.,
którego przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy
miastami Rybnik i Żory było ograniczenie, a wręcz wyeliminowanie konkurencji na rynku zarobkowego
przewozu osób na linii komunikacyjnej: Rybnik - Żory i Żory - Rybnik.
Gminy wykonując zadania własne postanowiły zorganizować i uruchomić przewóz osób na linii
komunikacyjnej pomiędzy Żorami i Rybnikiem. W tym celu przeprowadziły przetargi i wyłoniły
przewoźników, którzy będą świadczyć usługi przewozu osób na tej linii komunikacyjnej. Równocześnie
opracowały wspólny rozkład jazdy, który został skoordynowany oraz przeprowadziły emisję biletów. Opłaty
za bilety wpływają na rachunki ZTZ w Rybniku i MZK w Jastrzębiu Zdroju, których Gminy wskazały jako
organizatorów i realizatorów transportu na ich terenie. Przedsiębiorcy faktycznie świadczący usługi
przewozowe otrzymują wynagrodzenie w wysokości zaoferowanej w przetargu tzn. określoną kwotę za tzw.
wozokilometr.
Brak konkurencji na rynku założony przez Gminy wywołałby ten skutek, iż mogłyby one niezależnie
od warunków zewnętrznych wywołanych konkurencją kształtować wysokość cen za bilety oraz decydować o
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jakości świadczonych usług. Równocześnie zagwarantowałyby sobie odpowiedni wpływ, który czyniłyby całe
przedsięwzięcie dochodowym, bez względu na okoliczności.
O tym, czy dany przedsiębiorca będzie prowadził działalność na określonym rynku powinny
decydować czynniki rynkowe tzn. w przypadku działalności polegającej na przewozie osób pasażerowie.
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że istnienie konkurencji na rynku przewozów w pozytywny
sposób wpływa na wzrost poziomu obsługi mieszkańców. Zwiększenie ilości kursów na linii komunikacyjnej:
Rybnik - Żory i Żory - Rybnik spowodowałoby, że komunikacja autobusowa byłaby bardziej dostępna dla
pasażerów oraz zwiększyłby się komfort podróżowania. Podmioty działające w warunkach konkurencji
zmuszane są do racjonalnego kalkulowania swoich kosztów, co w efekcie powoduje, że mają mniejsze, w
przeciwieństwie do podmiotów zajmujących monopolistyczną pozycję na rynku, możliwości wkalkulowania
do ceny pozornych kosztów działalności. Konkurencja zmusza przedsiębiorców do oferowania niższych cen
lub lepszych warunków świadczenia usług w celu pozyskania jak największej liczby kontrahentów. W
związku z powyższym należy stwierdzić, że Porozumienie zawarte przez Gminy skutkuje w negatywny
sposób nie tylko w stosunku do przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność przewozową, ale
także w stosunku do mieszkańców Rybnika i Żor i innych pasażerów. Potwierdzeniem faktu, że mieszkańcy
chcą korzystać z przewozów oferowanych przez innych przewoźników w tym Wnioskodawców jest to, iż od
wielu lat wykonują oni usługi przewozu na w/w linii komunikacyjnej. Pasażerowie powinni mieć możliwość
wyboru przewoźnika, z którym zawrą umowę przewozu. O tym, który z przewoźników oferuje usługi lepszej
jakości powinni decydować pasażerowie, a nie Gminy wykorzystując zajmowaną przez siebie pozycję na
rynku. Stąd też Gminy swoim zachowaniem godzącym w wolną konkurencję na rynku przewozów osób, tym
samym działają na niekorzyść swoich mieszkańców, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że Gminy posiadają środki, którymi mogą wyeliminować
przewoźników z rynku. W pierwszej kolejności można wskazać na niewyrażenie przez Gminy zgody na
korzystanie z przystanków stanowiących ich własność. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.), wykonywanie przewozów regularnych wymaga
zezwolenia. Art. 22 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych w transporcie krajowym dołącza się m.in. rozkład jazdy uzgodniony na zasadach
koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego oraz zasady korzystania z obiektów dworcowych
i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
Zgoda taka jest w świetle w/w przepisów niezbędna do otrzymania zezwolenia na prowadzenie
działalności przewozowej. Innymi słowy brak zgody właściciela przystanków na korzystanie z nich
uniemożliwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności przewozowej. Gmina Rybnik wykorzystując fakt, iż
jest właścicielem przystanków na swoim terenie próbowała już wyeliminować z rynku niektórych z
przewoźników prowadzących działalność gospodarczą na linii komunikacyjnej Rybnik - Żory - Rybnik, co
przesądzone zostało w prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu z dnia 28 marca 2001 r. Nr RKT-7/2001 i
zaaprobowane przez Sąd Antymonopolowy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2002 r. (sygn. akt XVII Ama 76/01)
oddalającym odwołanie Gminy Rybnik od w/w decyzji.
W świetle powyższego zarzut zawarcia przez Gminy Rybnik i Żory porozumienia ograniczającego
konkurencję, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej jest uzasadniony.
Dla oceny zachowania Gmin w niniejszej sprawie bez znaczenia jest dowód z informacji Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach na okoliczność dokonanych koordynacji rozkładów jazdy z przewoźnikami
realizującymi przewozy na trasie Rybnik - Żory, zgłoszony przez Gminę Rybnik po zakończeniu
postępowania dowodowego. Powyższy dowód zdaniem Gminy miałby wskazywać na fakt, iż wprowadzone
rozkłady jazdy na linii Rybnik - Żory w żaden sposób nie uniemożliwiają prowadzenia przewozów na tej linii
przez innych przewoźników i Urząd Marszałkowski w zakresie swoich uprawnień dokonuje koordynacji
rozkładów jazdy innym przewoźnikom. Organ antymonopolowy nie kwestionuje faktu, iż Urząd
Marszałkowski w Katowicach dokonuje koordynacji rozkładów jazdy zgodnie ze swoją właściwością.
Ponadto organ antymonopolowy nie kwestionuje, iż Gminy jako organizatorzy transportu lokalnego na swoim
terenie miały prawo zorganizować przewóz osób na linii komunikacyjnej pomiędzy Rybnikiem i Żorami, stąd
też samo uruchomienie przewozów na w/w linii przez Gminy nie stanowi praktyki ograniczającej
konkurencję.
Praktyką tą jest jednak zachowanie Gmin zmierzające do ograniczenia dostępu do rynku lub
eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem w ten sposób, że przedsiębiorcy, którzy
nie wygrają lub nie przystąpią do przetargu organizowanego przez w/w Gminy na obsługę linii
komunikacyjnych Żory - Rybnik - Żory nie będą mogli prowadzić działalności w zakresie przewozu osób na
tych liniach komunikacyjnych, na skutek wskazanych wyżej okoliczności.
W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na fakt, iż S. M. wycofał swój wniosek o wszczęcie
postępowania antymonopolowego powołując się na korzystną dla niego decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach. Decyzja ta została wydana po rozpatrzeniu odwołania S. M. od decyzji
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2002 r. odmawiającej zmiany terminu ważności rozkładu
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jazdy na okres od 16 czerwca 2002 r. do 16 czerwca 2003 r. Zarówno Gmina Rybnik, jak i Gmina Żory nie
miały żadnego wpływu na w/w decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, stąd też korzystne
rozstrzygnięcie dla S.M. zapadło bez udziału Gmin. Ponadto w toku postępowania Gminy poinformowały, że
po wprowadzeniu wspólnej linii pozostali przewoźnicy niebiorący udziału w przetargu będą mogli
wykonywać usługi przewozowe na trasie Rybnik - Żory według zasad, które zostaną ustalone na kolejnych
spotkaniach miedzy nimi. Pomimo, iż organ antymonopolowy zwrócił się o wskazanie zasad, na jakich
przewoźnicy, którzy nie przystąpią lub też nie wygrają przetargów na obsługę linii komunikacyjnych Rybnik Żory i Żory - Rybnik, będą mogli prowadzić działalność przewozową na w/w liniach komunikacyjnych,
Gminy ich nie przedstawiły. Dlatego też dokonywanie przez właściwy organ koordynacji rozkładów jazdy z
przewoźnikami realizującymi przewozy na trasie Rybnik - Żory, a także wycofanie wniosku o wszczęcie
postępowania przez S.M. nie świadczą o zaniechaniu praktyki ograniczającej konkurencję, o której mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej.
W związku z powyższym należało orzec jak w pkt I sentencji.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antymonopolowej zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
polegające w szczególności na stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub
niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji.
Jak wynika z powyższego zapisu zakazane są porozumienia ograniczające konkurencję, których
celem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.
Stąd też nie jest konieczne wystąpienie negatywnego skutku na rynku, aby dane porozumienie można było
uznać za naruszające przepisy ustawy antymonopolowej.
Ponadto dla bytu w/w praktyki konieczne jest stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi
uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki
konkurencji.
Zgodnie z § 7 ust. 2 Porozumienia Gminy zobowiązały się do udzielenia zezwolenia na nieodpłatne
zatrzymywanie się na wszystkich przystankach wynikających z rozkładu jazdy uruchomionych na linii
komunikacyjnej: Rybnik - Żory i Żory - Rybnik przedsiębiorcom, którzy wygrają przeprowadzone przez nie
przetargi.
W niniejszym postępowaniu podobnymi umowami są umowy, których przedmiotem jest
udostępnienie przystanków autobusowej komunikacji miejskiej na terenie Gmin Rybnik i Żory.
Powyższe uciążliwe lub niejednolite warunki umów muszą skutkować tym, iż stwarzają
przedsiębiorcom prowadzącym działalność przewozową zróżnicowane warunki konkurencji. Tym samym
występowanie przedmiotowej praktyki ograniczającej konkurencję musi wywoływać ten skutek, iż podmiot
(podmioty) nią dotknięty ma stworzone gorsze warunki konkurencji, niż pozostałe podmioty niedotknięte tą
praktyką. W związku z tym byt praktyki z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antymonopolowej wymaga udowodnienia,
iż istnieją konkurenci na rynku w stosunku do których stosowane są zróżnicowane warunki umów.
Zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy antymonopolowej przez konkurentów należy rozumieć
przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym
samym czasie, towary na rynku właściwym.
W niniejszej sprawie konkurentami są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący aktualnie lub
zamierzający prowadzić działalność gospodarczą polegającą na krajowym transporcie drogowym osób
korzystający z przystanków komunikacji autobusowej na terenie Gmin Rybnik i Żory.
Jak wskazano to wcześniej zarówno Gmina Żory, jak i Gmina Rybnik pobierają opłaty od
przedsiębiorców za korzystanie z przystanków stanowiących ich własność.
W Gminie Żory wysokość opłat wynosi obecnie 0,05 zł + VAT za jednokrotne zatrzymanie się na
przystanku oraz 0,15 zł + VAT za jednokrotne zatrzymanie się na dworcu autobusowym. W Gminie Rybnik
aktualna wysokość opłat kształtuje się w wysokości 0,05 zł za jednokrotne zatrzymanie się na przystanku.
Powyższe opłaty były i są również pobierane od wnioskodawców prowadzących działalność przewozową
pomiędzy Rybnikiem i Żorami.
Zgodnie z celem Porozumienia przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przewozu osób,
którzy wygrają przetargi przeprowadzone przez Gminy będą mogli nieodpłatnie korzystać z przystanków
komunikacji autobusowej stanowiących ich własność.
Stąd też, celem Porozumienia zawartego przez Gminy było stosowanie w umowach zawieranych z
przedsiębiorcami korzystającymi z przystanków komunikacji autobusowej stanowiących ich własność
zróżnicowanych (niejednolitych) warunków, które są również uciążliwe dla części przedsiębiorców.
Cena jest podstawowym elementem za pomocą, którego przedsiębiorcy konkurują na rynku. W
zależności od wysokości ponoszonych kosztów poszczególne ceny pobierane przez przedsiębiorców są
zróżnicowane. W niniejszej sprawie kosztem dla części przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe na
linii komunikacyjnej Rybnik - Żory i Żory - Rybnik jest konieczność partycypowania w kosztach utrzymania
przystanków na terenie Gmin Rybnik i Żory w wysokości wskazanej we wcześniejszej części niniejszej
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decyzji. Konieczność ponoszenia tych kosztów w oczywisty sposób wpływa na wysokość pobieranych cen za
przewóz osób. Pozostali przedsiębiorcy nie będący zobowiązani do ponoszenia w/w kosztów mogą oferować
niższe ceny za wykonywane przez siebie usługi.
W niniejszej sprawie Porozumienie mogło wywołać ten skutek, że przedsiębiorcy przystępujący do
przetargu organizowanego przez Gminy i oferujący ceny za tzw. wozokilometr, nie uwzględniliby w
kalkulacji ceny kosztów związanych z odpłatnością za korzystanie z przystanków. W następstwie powyższego
Gminy jako emitenci biletów (lub wskazane przez nie podmioty tj. MZK w Jastrzębiu Zdroju odnośnie Gminy
Żory) mogłyby ustalić ich ceny w niższej wysokości.
Dlatego też Gminy nakładając na niektórych z przewoźników obowiązek partycypowania w kosztach
utrzymania przystanków na ich terenie i nie nakładając takiego obowiązku na pozostałych stworzyły tym
przedsiębiorcom zróżnicowane warunki konkurowania na rynku.
Posiłkowo można również wskazać, że pkt 6 Regulamin korzystania z przystanków i dworców
miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Rybnika stanowiący załącznik do Uchwały Nr 172/XV/96 Rady
Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 1996 r. stanowi, iż kosztami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości
na przystankach oraz remontem wiat przystankowych będą równomiernie obciążeni wszyscy przewoźnicy.
Zapis § 7 ust. 2 Porozumienia stał więc w jasnej sprzeczności z powyższym zapisem.
Stosownie do art. 140 Kc w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego
właściciel może, z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym
przeznaczeniem swego prawa, a w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Powołany
przepis nie może być usprawiedliwieniem dla stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Ustawa
antymonopolowa uchwalona w interesie publicznym zawiera regulacje bezwzględnie obowiązujące. Zatem
właściciel, wykonując swe prawa podmiotowe w działalności gospodarczej, musi to czynić w zgodności z tą
ustawą. Może, więc jak każdy właściciel pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Natomiast nie może się to
odbywać kosztem ograniczenia konkurencji. W świetle orzecznictwa, jeżeli właściciel rzeczy jest
przedsiębiorcą, ustawa antymonopolowa jest jedną z tych ustaw, do których odsyła art. 140 Kc dla określenia
granic wykonywania przez właściciela swego prawa. Dlatego też zdaniem organu antymonopolowego, Gminy
jako właściciel przystanków i dworców miejskiej komunikacji autobusowej pobierając opłaty od
przedsiębiorców korzystających z nich, mogą to czynić tylko w granicach określonych przez ustawę
antymonopolową, którą wcześniej wskazano.
W związku z tym, iż Gminy aneksem z dnia 16 sierpnia 2002 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4
lutego 2002 r. zmieniły jego § 7 ust. 2 poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego zezwolenia na nieodpłatne
zatrzymywanie się na przystankach uznano, że działania w/w przedsiębiorców stanowią praktykę
ograniczającą konkurencję i stwierdzono jej zaniechanie.
Stąd należało orzec jak w pkt II sentencji. [...]
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Decyzja
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w
Mysłowicach, przedsiębiorcę Lidię Kapustkę - Pomoc Drogowa. Auto Naprawa. Złomowanie Samochodów
w Chełmie Śląskim, przedsiębiorcę Rajmunda Kapustkę - Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR”
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Chełmie Śląskim, przedsiębiorców Andrzeja Poznańskiego i
Tomasza Longę - Pomoc Drogowa SOS s.c. w Krakowie za ograniczającą konkurencję
(Nr RKT-6/2003)
Na podstawie:
I. art. 104 Kpa w związku z art. 28 ust. 6 oraz art. 9 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.
1319 ze zm.), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu
postępowania, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje się za praktyki
ograniczające konkurencję zawarcie przez następujących przedsiębiorców: STALEXPORTTRANSROUTE Autostrada S.A. w Mysłowicach, przedsiębiorcę Lidię Kapustkę - Pomoc Drogowa.
Auto Naprawa. Złomowanie Samochodów w Chełmie Śląskim, przedsiębiorcę Rajmunda Kapustkę Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Chełmie Śląskim,
przedsiębiorcę Romana Mazur - Auto-Złom i Wypożyczalnia Samochodów w Mysłowicach,
przedsiębiorców Andrzeja Poznańskiego i Tomasza Longę - Pomoc Drogowa SOS s.c. w Krakowie
porozumienia, polegającego na: ustalaniu cen za korzystanie z usług pomocy drogowej, co stanowi
naruszenie art. 5 ust 1 pkt 1 w/w ustawy oraz podziale rynku usług pomocy drogowej na płatnym
odcinku autostrady A-4, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, a także na ograniczaniu
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dostępu do rynku właściwego przedsiębiorcom nie objętym porozumieniem, co stanowi naruszenie art.
5 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy i nakazuje się zaniechania stosowania w/w praktyk.
II. art. 104 Kpa w związku z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej w związku z dopuszczeniem
się naruszenia zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy
antymonopolowej, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na:
1) STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w Mysłowicach, karę pieniężną w wysokości
678 416,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych), co
stanowi równowartość 168 751,80 euro.
2) przedsiębiorcę Lidię Kapustkę - Pomoc Drogowa. Auto Naprawa Złomowanie Samochodów w
Chełmie Śląskim, karę pieniężną w wysokości 12 396,38 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy), co stanowi równowartość 3 083,52
euro.
3) przedsiębiorcę Rajmunda Kapustkę - Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR” Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe w Chełmie Śląskim, karę pieniężną w wysokości 4 020,20 zł (słownie:
cztery tysiące dwadzieścia złotych dwadzieścia groszy), co stanowi równowartość 1.000 euro.
4) przedsiębiorcę Romana Mazur - Auto-Złom i Wypożyczalnia Samochodów w Mysłowicach, karę
pieniężną w wysokości 13 904,65 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset cztery złote
sześćdziesiąt pięć groszy), co stanowi równowartość 3 458,70 euro.
5) przedsiębiorców Andrzeja Poznańskiego i Tomasza Longę - Pomoc Drogowa SOS s. c. w
Krakowie; solidarnie, karę pieniężną w wysokości 13 764,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy
siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze), co stanowi równowartość 3 423,79
euro.
III. art. 75 w związku z art. 72 ustawy antymonopolowej, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu, postanawia się zobowiązać
do poniesienia kosztów niniejszego postępowania w/w przedsiębiorców.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej zwany Prezesem Urzędu bądź organem
antymonopolowym wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające, którego celem było wstępne ustalenie, czy
zawarcie umów o świadczenie usług pomocy drogowej na płatnym odcinku autostrady A-4 pomiędzy
STALEXPORT TRANSROUTE Autostrada S.A. a określonymi przedsiębiorcami, nastąpiło z naruszeniem
przepisów ustawy antymonopolowej. Następnie w dniu 20 sierpnia 2002 r. organ antymonopolowy wszczął z
urzędu postępowanie w sprawie zawarcia pomiędzy STALEXPORT TRANSROUTE Autostrada S.A. w
Mysłowicach (dalej zwany Operatorem), a przedsiębiorcami (dalej zwanymi Wykonawcami): Lidią Kapustką
- Pomoc Drogowa. Auto Naprawa. Złomowanie Samochodów w Chełmie Śląskim; Rajmundem Kapustką Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Chełmie Śląskim;
Romanem Mazur - Auto-Złom i Wypożyczalnia Samochodów w Mysłowicach, Andrzejem Poznańskim i
Tomaszem Longą - Pomoc Drogowa SOS s.c. w Krakowie; porozumienia ograniczającego konkurencję,
polegającego na: 1) ustalaniu cen za korzystanie z usług pomocy drogowej, co może stanowić naruszenie art.
5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, 2) podziale rynku usług pomocy drogowej na płatnym odcinku autostrady A-4 , co
może stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, 3) ograniczaniu dostępu do rynku właściwego
przedsiębiorcom nie objętym porozumieniem, co może stanowić naruszenie w art. 5 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy.
Operator oraz Wykonawcy posiadają status przedsiębiorców.
W odpowiedzi na powyższe zarzuty Operator i Wykonawcy wyjaśnili, co następuje. Przedsiębiorcy
Rajmund Kapustka i Lidia Kapustka nie zgodzili się z zarzutami i podnieśli, że Operator zarządza w imieniu
koncesjonariusza pierwszym płatnym odcinkiem autostrady A-4, a koncesja nakłada szereg obowiązków
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na autostradzie. Zdaniem tych przedsiębiorców zamiarem
Operatora było jasne określenie podstawowych zasad funkcjonowania pomocy drogowych na autostradzie, w
szczególności wskazanie, kto obsługuje dany odcinek oraz jakie stawki mają być stosowane. Podnosili także,
że ceny na autostradzie są wyższe niż na innych drogach. Przedsiębiorca Rajmund Kapustka podniósł, że jego
zdaniem dla dokonania oceny stanu faktycznego wskazane jest zapoznanie się z książką holowanych
pojazdów prowadzoną przez Komendę Powiatową Policji w Chrzanowie. Przedsiębiorca Lidia Kapustka
przesyłając swoje uwagi o relacjach na rynku usług pomocy drogowych podniosła, że Operator dokonał
weryfikacji podmiotów świadczących usługi pomocy drogowej w rejonie autostrady, a także, że istotne
znaczenie dla sprawy ma zbadanie książki zdarzeń Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
Operator podniósł, że ustalił ceny za korzystanie z usług pomocy drogowej na autostradzie płatnej A4 w umowach zawartych z firmami wyłonionymi w trakcie przetargu o świadczenie usług pomocy drogowej
w celu wypełnienia warunków umowy koncesyjnej, oraz że nie dokonał zarzucanego podziału rynku usług
pomocy drogowej, albowiem nie jest podziałem rynku ustalenie organizacyjne polegające na wskazaniu w
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umowie, iż określona firma działać będzie w tym zakresie na określonym odcinku autostrady. Za
bezpodstawny uznał zarzut ograniczenia dostępu do rynku właściwego przedsiębiorcom nie objętym
umowami zawartymi przez Operatora, albowiem zawarcie tych umów nie miało jakichkolwiek znamion
zarzucanego porozumienia. Autostrada A-4 zorganizowana jest jako autostrada płatna w systemie otwartym,
gdzie każdy po uiszczeniu należnej opłaty może na nią wjechać i z niej wyjechać, tak jak na każdej innej
drodze publicznej. Ponadto jak podniósł Operator nie ma i nie miał żadnych możliwości organizacyjnych,
ekonomicznych, prawnych i innych do ograniczenia w jakiejkolwiek sferze lub zakresie wolnej konkurencji
na autostradzie A-4.
Przedsiębiorca Roman Mazur nie uznał zarzutów i podniósł, że umowa z dnia 1 czerwca 2001 r. o
świadczenie usług pomocy drogowej poprzedzona była konkursem ofert, a każdy wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie usług pomocy drogowej miał obiektywne możliwości przystąpienia do konkursu i
ewentualnego zawarcia stosownej umowy. Jeżeli zawarto z Wykonawcami umowy, to był to wybór Operatora
jako quasi - właściciela. Zdaniem przedsiębiorcy R. Mazur ceny usług określone w załączniku do umowy
zostały skalkulowane w sposób racjonalny i adekwatny do jakości usług, a cennik usług został opracowany
dla wyeliminowania dowolności w ustalaniu należności za świadczone usługi z myślą o zabezpieczeniu
interesów klientów. Natomiast podział autostrady na poszczególne odcinki podyktowany jest zapewnieniem
dobrej organizacji usług.
Wspólnicy spółki cywilnej Pomoc Drogowa SOS podnieśli, że Operator zweryfikował firmy
świadczące pomoc drogową pod względem wymaganych standardów. Podpisując umowę złożyli
zabezpieczenie finansowe jako gwarancję świadczonych usług w pełnym zakresie. Na skutek nacisków ze
strony prasy Operator zaniechał przestrzegania zasad zawartych w umowie i wynikających ze wcześniejszych
szkoleń.
Organ antymonopolowy ustalił, co następuje:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Operatora jest działalność gospodarcza związana z eksploatacją
odcinka autostrady płatnej A-4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, polegająca w szczególności na: a)
świadczeniu usług związanych z używaniem i eksploatacją autostrady, b) organizowaniu finansowania
niezbędnego dla świadczenia usług oraz wszystkich innych rodzajów działalności gospodarczej, c) zlecaniu na
zasadzie podwykonawstwa części uprawnień do eksploatowania autostrady osobom trzecim, d) każdej innej
działalności pośrednio lub bezpośrednio związanej z powyższym. Zobowiązania i zakres odpowiedzialności
Operatora określa umowa eksploatacji i utrzymania. Zapis pkt 4.2.b tej umowy stanowi, że Operator może
podzlecać istotne części usług jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Koncesjonariusza, a udzielenie takiej
zgody nie będzie odmówione bez uzasadnionych przyczyn. Załącznik nr 2 do umowy eksploatacji i
utrzymania określa poziom usług i stanowi także o służbach pomocy drogowej. Służba ta będzie zarządzana
przez Operatora, lecz będzie działać na podstawie umowy podwykonawczej z lokalnymi warsztatami
naprawczymi zlokalizowanymi wzdłuż autostrady. Jedynie warsztaty posiadające umowę z Operatorem będą
mogły być wzywane przez Policję w celu interweniowania w obrębie autostrady. Operator zaprosi pewną
liczbę takich warsztatów samochodowych do udziału w przetargu na dostarczanie usług awaryjnych napraw
pojazdów oraz usług związanych. Warunki finansowe takiej interwencji zostaną określone na podstawie
oficjalnej taryfy cenowej, która obejmie opłatę stałą (za naprawę na miejscu i holowanie) oraz ceny
jednostkowe (holowanie dodatkowe, interwencja uzupełniająca). Ceny te będą uwidocznione w pojazdach
pomocy drogowej i na życzenie klienta okazywane do wglądu. Każda taka interwencja będzie podlegać
fakturowaniu z jedną kopią dla operatora (dla celów kontroli).
Operator wyjaśnił, że jego zdaniem nie było potrzeby rozpowszechniania informacji o przetargu i nie
przeprowadzono przetargu, lecz konkurs ofert. Operator przesłał protokół z posiedzenia komisji z dnia 28
marca 2000 r. w sprawie wyboru pomocy drogowych autoryzowanych do działań na autostradzie płatnej A-4.
Rozpatrzono 7 ofert. Dokonano wyboru 4 ofert. Do obsługi pojazdów lekkich wybrano 3 firmy:
przedsiębiorstwo R. Mazur z Mysłowic, L. Kapustki z Chełma Śląskiego oraz spółkę cywilną Pomoc
Drogowa SOS z Krakowa. Do obsługi pojazdów ciężkich wybrano 2 przedsiębiorstwa: L. Kapustki z Chełma
Śląskiego oraz „Pomoc Drogowa Spectrans” z Michałkowic. Operator dokonał wyboru podwykonawców
biorąc pod uwagę: zgodność posiadanego sprzętu z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432 ze zm.); ilość posiadanego przez firmę sprzętu,
a mając na względzie możliwość wystąpienia na autostradzie zdarzeń o dużej skali (karambole)
doświadczenie firmy, w tym obsługa zdarzeń drogowych na autostradach; posiadanie bazy, terenu innego
poza drogą publiczną, gdzie będzie można odtransportować uszkodzone pojazdy; posiadanie całodobowej linii
telefonicznej.
Przyjęte przez Operatora kryteria wyboru pomocy drogowych są niezgodne z kryteriami określonymi
w ofercie koncesjonariusza, koncesji i umowie eksploatacji i utrzymania. Operator zobowiązany był do
ogłoszenia przetargu na świadczenie usług w zakresie usuwania awarii i skutków wypadków, a po jego
rozstrzygnięciu do zawarcia umów podwykonawczych, a także do kontrolowania tego zakresu działalności.
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Z wybranymi przez Operatora w drodze konkursu podmiotami w dniu 28 marca 2000 r. zawarto
umowy o świadczenie usług pomocy drogowej. Zgodnie z zapisami pierwszych umów Operator
zagwarantował wykonawcy „prawo wkroczenia na teren autostrady A-4 Katowice-Kraków w celu wykonania
usług pomocy drogowej”, zezwalał na zlecanie wykonania tych usług innym niezależnym firmom, przy czym
za prawidłowe wykonanie usług odpowiadała strona umowy. Załączniki do tych umów określały warunki
interwencji oraz relacje z użytkownikami, gdzie „na prośbę użytkowników wykonawca musi dostarczyć listę
innych warsztatów w okolicy”, z tym, że wykonawca nie jest zobowiązany do holowania tam pojazdów.
Warunki finansowe interwencji określały zróżnicowane cenniki.
Umowy te straciły ważność z dniem 1 czerwca 2000 r., albowiem w tym dniu z wybranymi przez
Operatora w drodze konkursu czterema podmiotami zawarto drugie umowy na okres jednego roku to jest do
dnia 1 czerwca 2001 r. W tych umowach Operator określił między innymi, na jakich odcinkach autostrady, na
zasadzie wyłączności, działać będą poszczególne firmy pomocy drogowej oraz sytuacje umożliwienia
świadczenia tych usług przez inne podmioty. Zasady wykonania usług określał załącznik nr 1 do umowy, a
załącznik nr 2 to zróżnicowane cenniki usług, takie same jak w umowach z dnia 28 marca 2000 r.
W dniu 4 grudnia 2000 r. Operator spotkał się z przedstawicielami Policji. W protokole zawarte są
między innymi uzgodnienia: „1. Operator autostrady A-4 ma zawarte umowy z pomocami drogowymi. Do
wszelkich zdarzeń na autostradzie będą wzywane tylko autoryzowane przez Operatora autostrady pomoce
drogowe. Dysponentem tych pomocy będzie Operator.” „2. Celem nadrzędnym jest jak najszybsze usunięcie
pojazdu poza pas drogowy autostrady.” „3. Pomoce Drogowe autoryzowane przez Operatora wystąpią do
właściwych Komend Powiatowych Policji z ofertą na przewóz i parkowanie pojazdów wymagających
zabezpieczenia dla celów procesowych. Cena za usługę wykonaną na zlecenie Policji będzie taka sama jak w
przypadku działania firm, z którymi KPP mają obecnie podpisane umowy. Ewentualna różnica poziomów cen
będzie wyrównywana bezpośrednio dla firm autoryzowanych pomocy drogowych przez Operatora
autostrady.” „4. Operator zobowiąże autoryzowane pomoce drogowe do przesłania ofert do KPP.” „5.
Wszelkie zdarzenia na autostradzie będą zgłaszane przez Policję do Centrum Zarządzania Autostradą. CZA
będzie wzywało firmy pomocy drogowych do działań na autostradzie, z którymi Operator ma podpisane
umowy.” Ustalenia te wprowadzono w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Kolejne (trzecie) umowy o świadczenie usług pomocy drogowej, zawarto w dniu 1 czerwca 2001 r.
na czas określony do dnia 1 czerwca 2004 r. Nie zawarto umowy z Pomocą Drogową Spectrans z
Michałkowic. Ten zakres usług powierzono przedsiębiorstwu R. Kapustki. Operator zobowiązał się do
umożliwienia czterem wybranym przez siebie wykonawcom świadczenia na rzecz użytkowników autostrady
płatnej A-4 na odcinku Katowice-Kraków usług pomocy drogowej, zobowiązując wykonawców do
świadczenia tych usług na zasadach określonych w umowie. Umowy (trzecie) zawarto z następującymi
przedsiębiorcami:
1) Romanem Mazur - Auto-Złom i Wypożyczalnia Samochodów w Mysłowicach, na usługi pomocy drogowej
na odcinku autostrady pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Jeleń. Odległość z siedziby do węzła
Mysłowice na autostradzie wynosi 3 km.
2) Lidią Kapustką - Pomoc Drogowa. Auto Naprawa Złomowanie Samochodów w Chełmie Śląskim, na
usługi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiędzy węzłem Jeleń a węzłem Rudno – pojazdy lekkie
oraz na usługi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Balice –
pojazdy ciężkie. Przedsiębiorca ten do najbliższego węzła autostradowego ma 20 km.
3) Rajmundem Kapustką - Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w
Chełmie Śląskim, na usługi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiędzy węzłem Murckowska a
węzłem Balice - pojazdy ciężkie. Przedsiębiorca ten do najbliższego węzła autostradowego ma 20 km.
4) Andrzejem Poznańskim oraz Tomaszem Longą - Pomoc Drogowa SOS w Krakowie, na usługi pomocy
drogowej na odcinku autostrady pomiędzy węzłem Rudno a węzłem Balice. Od siedziby przedsiębiorcy do
punktu poboru opłat w Balicach jest 16 km.
Tak więc zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach o świadczenie usług pomocy drogowej
podzielono płatny odcinek autostrady i określono, jakie odcinki mogą obsługiwać poszczególni wykonawcy.
Autostradę podzielono na trzy odcinki i pierwszy jej odcinek od strony Katowic obsługuje przedsiębiorstwo
R. Mazur, środkowy odcinek przedsiębiorstwo L. Kapustki, a trzeci odcinek Pomoc Drogowa SOS z
Krakowa. Na usługi pomocy drogowej - pojazdy ciężkie wyłączności na obsługę całego odcinka autostrady
udzielono dwóm przedsiębiorstwom Państwa Kapustka. Operator zobowiązał się do umożliwienia wybranym
wykonawcom świadczenia usług na zasadzie wyłączności na określonych w umowach odcinkach, a tylko w
szczególnych sytuacjach świadczenie tego zakresu usług przez inne podmioty.
Załącznik nr 2 do umów z dnia 1 czerwca 2001 r., to uzgodniony przez Wykonawców i Operatora
cennik usług wybranych firm pomocy drogowych świadczących usługi na autostradzie płatnej A-4 KatowiceKraków, który był jednakowy dla wszystkich podwykonawców. Określono w nim ryczałt za usługi, podane
ceny są cenami netto, a za pracę wykonaną w soboty, niedziele i święta dolicza się dodatek w wysokości 50 %
ceny usługi. Tak więc w przypadku usługi dla użytkownika samochodu osobowego w razie awarii technicznej
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na płatnym odcinku autostrady A-4 z odtransportowaniem pojazdu do najbliższego zjazdu lub parkingu
ryczałt wynosił brutto 353,80 zł, a za usługi świadczone w nocy oraz w soboty, niedziele i święta ryczałt
brutto wynosił 530,70 zł.
Organ antymonopolowy między innymi zbadał faktury za usługi pomocy drogowej na płatnym
odcinku A-4 za okres od stycznia do czerwca 2002 r. oraz prowadzony przez Operatora wykaz interwencji
pomocy drogowych. Ustalono, że w okresie od stycznia do czerwca 2002 r. przedsiębiorstwo Pomoc Drogowa
SOS z Krakowa na płatnym odcinku autostrady wykonało 32 interwencje, przedsiębiorstwo Pana R. Mazur 58
interwencji, przedsiębiorstwa Państwa Kapustka 140 interwencji, w tym przedsiębiorstwo Rajmunda Kapustki
(wyłączność na pojazdy ciężkie na całym odcinku A-4) wg wykazu operatora interweniowało 35 razy, ale
wśród tych rachunków jest 18 wystawionych przez Lidię Kapustkę (pojazdy lekkie i ciężkie). Wg wykazu
Operatora pomoc drogowa L. Kapustki interweniowała 105 razy.
Operator wyjaśnił, że cennik usług został określony według cen pochodzących z Zarządzania Nr
188/99 Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 1999 r., po przeliczeniu przez wskaźnik waloryzacji.
Procedurę i tryb postępowania w przypadku awarii na autostradzie określa regulamin i zgodnie z jego
zapisami Operator dąży do uzyskania informacji o lokalizacji zdarzenia i rodzaju uszkodzenia pojazdu. Po
uzyskaniu tych danych powiadamia kierowcę o zasadach korzystania z usług pomocy drogowej oraz o koszcie
takiej usługi.
Operator poinformował organ antymonopolowy, że z dniem 5 lipca 2002 r. obowiązują nowe
cenniki, gdzie określono ceny maksymalne brutto. Cennik został zróżnicowany w zależności od miejsca
wystąpienia zdarzenia drogowego na autostradzie. Punktami podziału są węzły autostradowe. Tak, więc jeżeli
awaria samochodu przydarzy się kierowcy samochodu osobowego na odcinku obsługiwanym przez
przedsiębiorstwo R. Mazur (możliwość korzystania z 3 węzłów) to kierowca ten zapłaci w zależności od
miejsca zdarzenia ryczałt 140 zł, 120 zł lub 210 zł. Ryczałt na odcinku obsługiwanym przez przedsiębiorstwo
L. Kapustki (możliwość korzystania z 5 węzłów) wynosi 245 zł lub 270 zł. Ryczałt na odcinku obsługiwanym
przez SOS z Krakowa (możliwość korzystania z 2 węzłów) wynosi 315 zł. W cenniku określono rodzaje i
wysokość dodatków. Ceny obejmują dojazd pomocy drogowej, załadunek uszkodzonego pojazdu,
odholowanie do najbliższego węzła autostradowego, zjazdu serwisowego lub parkingu, rozładunek
uszkodzonego pojazdu.
Według tych uzgodnień w przypadku faktycznego holowania samochodu na odcinku kilkuset metrów
lub kilku kilometrów do najbliższego zjazdu z autostrady, co wielokrotnie miało miejsce, kierowcakonsument zapłaci ustalony przez Operatora i wykonawców ryczałt.
W umowach o świadczenie usług pomocy drogowej zawartych pomiędzy Operatorem, a wybranymi
przez niego wykonawcami, w § 3 zawarta jest zasada wyłączności. Operator zobowiązuje się do umożliwienia
Wykonawcy świadczenia przez niego usług na zasadzie wyłączności, co dotyczy wskazanego w umowie do
obsługi odcinka autostrady. Operator będzie umożliwiał innym pomocom drogowym świadczenie usług w
sytuacji, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do wykonania usługi lub ze względu na skalę zdarzenia nie
będzie w stanie wykonać usługi samodzielnie. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec wykonawcy,
jeżeli dochodzi do świadczenia usług przez osobę trzecią bez jego wiedzy lub zgody.
Konkurent Wykonawców, którego bazy znajdują się ok. 3 km od wjazdów na autostradę,
poinformował organ antymonopolowy, że nie może świadczyć usług na płatnym odcinku autostrady A-4,
ponieważ wybrani przedsiębiorcy i pracownicy Operatora uniemożliwiają i nie zezwalają na
odtransportowanie uszkodzonych pojazdów, twierdząc, że wyłączność na świadczenie usług ma określony
przedsiębiorca. Firma ta miała kilka wezwań, także od AXA Assistance, lecz za każdym razem
uniemożliwiano im odtransportowanie z autostrady uszkodzonego samochodu. Podobnie inny konkurent,
którego siedziba znajduje się 6 km od wjazdu na płatny odcinek autostrady, poinformował organ
antymonopolowy, że Operator oraz przedsiębiorcy posiadający wyłączność na obsługę danego odcinka,
uniemożliwiają świadczenie usług pomocy drogowej na wezwanie kierowców.
Operator opisał wydarzenie z dnia 23 czerwca 2002 r. Użytkownik autostrady zgłosił Operatorowi
awarię samochodu. Na miejsce zdarzenie przyjechała wybrana przez Operatora pomoc drogowa. Kierowca od
pracownika pomocy drogowej pozyskał informację, że za holowanie ok. 5 km do najbliższego zjazdu z
autostrady zapłaci 530,70 zł. Kierowca nie zgodził się na wykonanie usługi przez pomoc drogową wybraną
przez Operatora i u innego przedsiębiorcy, taniej zamówił tę usługę. Po ponad 8 godzinach negocjacji z
udziałem kierowcy - użytkownika autostrady, pracowników Operatora i Policji oraz Wykonawcy, wbrew woli
kierowcy - użytkownika autostrady, do najbliższego zjazdu z autostrady samochód odholowała wybrana przez
Operatora pomoc drogowa.
Organ antymonopolowy zważył, co następuje:
Ustawa antymonopolowa określa zakazane praktyki ograniczające konkurencję. Zgodnie z art. 5 ust.
1 zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w
inny sposób konkurencji na rynku właściwym.
Tradycyjnie rozróżnia się dwa rodzaje porozumień ograniczających konkurencję: poziome
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(horyzontalne) oraz pionowe (wertykalne). Porozumienia poziome zawierane są pomiędzy konkurentami, a
więc podmiotami funkcjonującymi na tym samym szczeblu produkcji lub obrotu. Porozumienia pionowe
zawierane są przez partnerów rynkowych (kontrahentów) znajdujących się na różnych szczeblach produkcji
lub obrotu. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję wzorowany jest na art. 81 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy antymonopolowej, ilekroć jest mowa o porozumieniach rozumie się
przez to: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między
przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b) uzgodnienia dokonane w
jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki, c) uchwały lub inne akty
związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych. Tak więc wszelkie formy skoordynowanych działań
niezależnie funkcjonujących przedsiębiorców, wywołujące negatywne skutki rynkowe w postaci
wyeliminowania, ograniczenia lub naruszenia w inny sposób konkurencji, objęte są zakazami wynikającymi z
art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej. Operator i Wykonawcy są niezależnymi przedsiębiorcami
dysponującymi samodzielnością w kształtowaniu swojej polityki rynkowej. Warunkiem uznania określonych
skoordynowanych działań przedsiębiorców za porozumienie jest ich dobrowolność u wszystkich uczestników.
Do zaistnienia umowy w obrocie towarowym konieczne jest złożenie przez strony zgodnego oświadczenia
woli. Jak ustalono, sposób wybrania przez Operatora czterech Wykonawców świadczących na płatnym
odcinku autostrady, usługi pomocy drogowej oraz zapisy przedmiotowych umów zawierających klauzulę
wyłączności, a także ustalanie cen za ten zakres usług - to wspólne świadome współdziałanie uczestników
porozumienia oraz ustalanie relacji prawnych i gospodarczych pomiędzy uczestnikami porozumienia, którego
celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji.
Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy antymonopolowej, ilekroć jest mowa o towarach rozumie się przez to
rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane.
Zakres prac związanych ze świadczeniem pomocy drogowej jest usługą. Jednym z zadań Operatora było
zapewnienie i zorganizowanie użytkownikom autostrady, uczestniczącym w wypadkach lub awariach,
odpowiednich służb awaryjnych, wyłonionych po uprzednim przeprowadzeniu przetargu, przy czym warunki
finansowe takiej interwencji miały być określone w oficjalnym cenniku. Do realizacji tego zakresu zadań
powołano Operatora autostrady, który wyłonił podwykonawców do świadczenia usług pomocy drogowej.
Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy antymonopolowej, ilekroć mowa o cenach rozumie się przez to ceny,
jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen. Tak więc ceną w
rozumieniu ustawy jest każda wielkość, wyrażona w pieniądzu, będąca równowartością świadczenia
rzeczowego, a elementem istotnym jest jej ekwiwalentność.
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.
Rynek właściwy określa się w ujęciu asortymentowym i geograficznym. Rynkiem w ujęciu
geograficznym jest odcinek płatnej autostrady A-4 Katowice - Kraków. Rynek w ujęciu asortymentowym to
rynek usług pomocy drogowej. Tak więc rynkiem właściwym w niniejszej sprawie jest rynek usług pomocy
drogowej świadczonych na płatnym odcinku autostrady A-4 Katowice - Kraków.
Artykuł 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze
zm.) stanowi, że drogą publiczną jest droga zaliczana na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii
dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami
określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 3 w/w ustawy drogi publiczne
ze względu na stopień dostępności i obsługi przyległego terenu dzielą się na: drogi ogólnodostępne, drogi
ekspresowe oraz autostrady.
Artykuł 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych definiuje określenia drogi lub pasa drogowego i jest to
wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi
w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym
pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Definicję legalną drogi ekspresowej zawiera art. 4 pkt 5 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z
którym jest to droga przeznaczona wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nieobsługująca
przyległego terenu: a) wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z
przecinającymi ją innymi drogami komunikacji, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań
z drogami publicznymi, c) wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.
Definicję legalną autostrady zawiera art. 4 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym autostradą jest droga
przeznaczona wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nie obsługująca przyległego terenu: a)
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wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadająca
wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami komunikacji, c) wyposażona w
urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
Tak więc nie można uznać drogi ogólnodostępnej ani drogi ekspresowej za substytut autostrady,
szczególnie płatnego odcinka autostrady A-4. Ten odcinek autostrady umożliwia dojazd z Katowic do
Krakowa autem osobowym średniej klasy, w normalnych warunkach drogowych, w ciągu 35 minut. Dojazd
innymi istniejącymi drogami publicznymi z Katowic do Krakowa w zbliżonym do 35 minut czasie, w
normalnych warunkach drogowych, autem osobowym średniej klasy, jest niemożliwy. Inne poza autostradą
drogi publiczne znajdujące się pomiędzy Katowicami a Krakowem są najczęściej dwukierunkowe, o różnej
nawierzchni, usytuowane w obszarze zabudowanym. Z płatnego odcinka autostrady A-4 korzystają kierowcykonsumenci, którzy wnosząc stosowną opłatę, komfortowo i szybko pokonują odległość z Katowic do
Krakowa. Cechy innych dróg publicznych nie są porównywalne do płatnego odcinka autostrady A-4. Tak
więc na rynku właściwym nie ma substytutu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy antymonopolowej, zakazu, o którym mowa w art. 5, nie stosuje
się do porozumień zawieranych między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których
łączny udział w rynku w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia nie przekracza 10 %.
Wyłączenie zakazu porozumień dopuszczalne jest w odniesieniu do porozumień mniejszej wagi,
zwanych również bagatelnymi. W niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 6 ustawy
antymonopolowej. Udział uczestników porozumienia w rynku właściwym przekracza wartości określone w
powołanym przepisie. Operator jako organizator usług na płatnym odcinku autostrady A-4 ma 100 % udział
na rynku właściwym. Wybrani przez niego Wykonawcy działają na ustalonych i określonych odcinkach
autostrady, a na poszczególnych utworzonych w drodze porozumienia podrynkach mają 100 % udziały.
Udział w rynku właściwym wybranych przez Operatora do obsługi pojazdów lekkich trzech Wykonawców
stanowi znaczącą pozycję, a na utworzonych podrynkach zgodnie z zawartą w umowach o świadczenie usług
pomocy drogowej zasadą wyłączności, nie dopuszcza się konkurencji.
Do obsługi pojazdów ciężkich Operator wybrał dwóch przedsiębiorców Kapustka, którzy zgodnie z
ustaloną w umowie o świadczenie usług pomocy drogowej zasadą wyłączności nie spotykają się z
konkurencją.
Operator i Wykonawcy nie są konkurentami na rynku właściwym. Operator i Wykonawcy działają na
różnych szczeblach obrotu. Operator i Wykonawcy w umowach z dnia 1 czerwca 2001 r. ustalili z
naruszeniem art. 5 ustawy antymonopolowej, zasady wykonywania usług pomocy drogowej na rynku
właściwym. W niniejszej sprawie pozycja rynkowa uczestników porozumienia nie jest bagatelna. Dlatego też
zachowanie Operatora i Wykonawców oceniono przez pryzmat art. 5 ustawy. Uczestnicy porozumienia
uzyskali poziom siły rynkowej, pozwalającej im zapobiegać efektywnej konkurencji.
W obowiązującym porządku prawnym źródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia (art. 87 ust. 1 Konstytucji RP). Sytuacja prawna obywatela może być regulowana tylko w
drodze prawa powszechnie obowiązującego. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania,
warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i
innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Tak więc ustawa ta reguluje zasady ruchu
na płatnym odcinku autostrady A-4, która jest drogą publiczną. Regulacje dotyczące ruchu na autostradzie
(droga przeznaczona wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nie obsługująca przyległego terenu)
stanowią m.in., iż zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w
innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn
technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników
ruchu (art. 49 ust. 3). Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub
przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej w każdym przypadku
(art. 50 ust. 1 pkt 1). Postój pojazdu należy sygnalizować w sposób następujący: na autostradzie lub drodze
ekspresowej przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy
włączyć światła pozycyjne oraz poprzez umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości
100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca
unieruchomienia pojazdu (art. 50 ust. 2 pkt 2). Zabrania się holowania na autostradzie, z wyjątkiem holowania
przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych (art. 31
ust. 2 pkt 5). Zgodnie z § 38 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 44, poz. 432 ze zm.), pojazd pomocy drogowej powinien posiadać nadwozie konstrukcyjne
przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub być wyposażony w hol sztywny do holowania
pojazdu.
Tak więc prawo o ruchu drogowym określa zasady korzystania z dróg publicznych, w tym z
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autostrad. Określa także obowiązki kierowcy. Kierowca użytkownik pojazdu samochodowego korzystający z
płatnego odcinka autostrady A-4, w przypadku awarii pojazdu, nie ma obowiązku korzystania z usług pomocy
drogowych wybranych i wskazanych przez Operatora i tym samym nie ma obowiązku zapłaty ustalonego
przez Operatora i Wykonawców ryczałtu za usługę. Awaria pojazdu nie jest wykroczeniem drogowym i nie
jest przestępstwem drogowym. Kierowca korzystający z drogi publicznej zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawa o ruchu drogowym. Holowanie na autostradzie mogą wykonywać pojazdy przeznaczone do
holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych. Natomiast Operator między innymi
zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z używaniem i eksploatacją autostrady. Nie ma, więc
upoważnienia w prawie o ruchu drogowym do ustalenia Wykonawców, ustalenia zasady wyłączności na
obsługę określonych odcinków autostrady oraz do ustalania cen za przedmiotowy zakres usług.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
polegające w szczególności na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub
sprzedaży towarów.
W niniejszej sprawie, jak ustalono, przedmiotem uzgodnienia operatora autostrady oraz wyłonionych
podmiotów świadczących usługi pomocy drogowej na płatnym odcinku autostrady A-4 jest cena za ten zakres
usług. W prawie antymonopolowym ustalanie cen w drodze zakazanego porozumienia jest jedną z najbardziej
niebezpiecznych i zniekształcających konkurencję praktyk, albowiem takie działania wymierzone są
przeciwko innym uczestnikom rynku, przede wszystkim konsumentom.
Operator jako jedną z podstaw do ustalenia cennika usług pomocy drogowej na autostradzie powołał
Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 188/99 z dnia 27 września 1999 r. w sprawie ustalenia ujednoliconych
opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w
miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, albo pojazdów,
które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu albo
podobnie działającego środka. Stawki opłat określone w tabeli 1, stanowiącej załącznik do tego zarządzenia,
dotyczą usunięcia pojazdu i jego przemieszczenia od miejsca popełnienia wykroczenia do najbliższego
parkingu strzeżonego wskazanego przez Policję, przy czym za pracę w godzinach nocnych od 22-giej do 6-tej
oraz w dni dodatkowe wolne od pracy i święta do stawek dolicza się 50 %. Stawki określone w tabeli 2,
stanowiącej załącznik do tego zarządzenia, określają opłaty za parkowanie takiego pojazdu na parkingu
strzeżonym. Trudno przyznać, że każdy potencjalny kierowca-użytkownik autostrady, która jest drogą
publiczną, w przypadku awarii pojazdu samochodowego popełnia wykroczenie lub przestępstwo drogowe, o
czym mowa w powołanym zarządzeniu.
Ustalanie wspólnej strategii cenowej wobec nabywców towarów jest przejawem bezpośredniego i
niczym nie ukrywanego ograniczenia konkurencji, co godzi w interesy uczestników rynku i zaliczane jest do
najcięższych nadużyć ograniczających konkurencję. O istocie tej praktyki decyduje już sam uzgodniony
zamiar podmiotów gospodarczych wpłynięcia na rynek w sposób sprzeczny z prawem.
Faktem jest, że w niniejszej sprawie na podstawie § 3 umów o świadczenie usług pomocy drogowej i
ustalonej zasady wyłączności tylko określony Wykonawca może obsługiwać określony odcinek autostrady.
Inne firmy pomocy drogowej mogą obsługiwać rynek właściwy w szczególnych sytuacjach jak np.
karambole. Przedsiębiorcom nie objętym porozumieniem, prowadzącym działalność pomocy drogowej
uniemożliwiono ubieganie się o dostęp do rynku właściwego. W niniejszej sprawie odstąpiono od przetargu,
przeprowadzono konkurs ofert dla wybranych podmiotów, przez co innym przedsiębiorcom ograniczono
dostęp do rynku właściwego. Takie działanie uczestników porozumienia naruszyło i ograniczyło konkurencję.
Skutkiem zawartej w umowach zasady wyłączności jest to, że konsumenci nie mają możliwości wyboru
konkurencyjnego przedsiębiorcy i zobowiązani są do korzystania z usług Wykonawców wybranych i
wskazanych przez Operatora. Ustalenie ceny powoduje, że przedsiębiorcy nie konkurują pomiędzy sobą.
Eliminacja konkurencji występuje wówczas, gdy w wyniku działań o charakterze kolektywnym
dotychczas niezależnie działający przedsiębiorcy rezygnują całkowicie ze współzawodnictwa rynkowego. W
niniejszej sprawie w obrębie całego rynku właściwego nastąpiła eliminacja konkurencji, zarówno pomiędzy
Wykonawcami - uczestnikami porozumienia, jak i innymi przedsiębiorcami świadczącymi usługi pomocy
drogowej, którym uniemożliwiono lub ograniczono dostęp do rynku. W niniejszej sprawie nie objęci
porozumieniem przedsiębiorcy świadczący usługi pomocy drogowej mogą je świadczyć na rynku właściwym
w bardzo ograniczonym zakresie, albowiem zgodnie z treścią porozumienia mogą świadczyć usługi tylko w
sytuacjach szczególnych zdarzeń na autostradzie np. w sytuacji karamboli. Ustalanie ceny w formie ryczałtu
za korzystanie z usług pomocy drogowej na płatnym odcinku A-4 jest niekorzystne dla użytkowników
autostrady - konsumentów, którzy nie mają możliwości wyboru wykonawcy i zobowiązani są do zapłacenia
ustalonego w drodze porozumienia ryczałtu za usługi pomocy drogowej i płacą między innymi za dojazd
pomocy drogowej. Konsument nie może wybrać profesjonalnej firmy mającej siedzibę np. 3 km od wjazdu na
autostradę i musi korzystać z usług wybranych Wykonawców mających swoje bazy np. 20 km od wjazdu na
autostradę. Użytkownik autostrady bez względu na to czy jego samochód transportowany jest kilkaset metrów
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lub kilka kilometrów do najbliższego zjazdu z autostrady, płaci ryczałt ustalony przez uczestników
porozumienia i zmuszany jest do korzystania z usług określonego Wykonawcy. Takie działanie narusza
interesy innych przedsiębiorców i konsumentów. Tak więc skutkiem zawarcia porozumienia jest ograniczenie
i naruszenie konkurencji na rynku właściwym.
W obowiązującym porządku prawnym bezwzględnie zakazane jest zawieranie cenowych porozumień
ograniczających konkurencję. W niniejszej sprawie Operator i Wykonawcy uzgadniali ceny usług pomocy
drogowych naruszając art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
polegające w szczególności na podziale rynków zbytu lub zakupu. Tak więc porozumienia polegające na
podziale rynku mogą być uznane za ograniczające konkurencję zarówno wtedy, gdy zawierane są przez
przedsiębiorców reprezentujących stronę podażową jak i popytową transakcji. Zakaz ten ma za zadanie
przeciwdziałanie wszelkim podziałom rynku właściwego. W niniejszej sprawie na skutek zakazanego
porozumienia wybrani przez Operatora Wykonawcy świadczący usługi pomocy drogowej na rynku
właściwym działają na określonych, wydzielonych odcinkach autostrady. Zawarte pomiędzy Operatorem, a
podwykonawcami umowy o świadczenie usług pomocy drogowej z klauzulą wyłączności, doprowadziły do
podmiotowego, czasowego i terytorialnego podziału rynku.
Podział rynku według kryterium podmiotowego występuje wówczas, gdy przedsiębiorcy w drodze
porozumienia dokonują wyboru kontrahentów, bez zachowania reguł konkurencji. W niniejszej sprawie bez
uprzedniego przeprowadzenia przetargu uzgodniono, jakie konkretne podmioty będą działać na rynku
właściwym, którym następnie zapewniono wyłączność na obsługę danego odcinka autostrady. Przepisy art.
66-72 Kc stanowią o zawarciu umowy. Zgodnie z art. 70(1) § 1 Kc umowa może być zawarta w drodze
przetargu ustnego lub pisemnego. W przedmiotowej sprawie odstąpiono od ogłoszenia przetargu na
świadczenie usług pomocy drogowej na płatnym odcinku autostrady A-4. Przetarg, zgodnie z jego
przedmiotem i warunkami, daje możliwość ubiegania się o zawarcie umowy każdemu zainteresowanemu
przedsiębiorcy. Takim działaniem naruszono konkurencję, albowiem innym profesjonalnym firmom
świadczącym usługi pomocy drogowej uniemożliwiono dostęp do rynku właściwego. Przedsiębiorców nie
objętych porozumieniem pozbawiono możliwości prowadzenia współzawodnictwa rynkowego na równych
zasadach. Podział czasowy to określenie, jakie wybrane podmioty mogą świadczyć usługi pomocy drogowej
w czasie określonym w umowach o świadczenie tego zakresu usług. Podział rynku według kryterium
terytorialnego występuje wówczas, gdy przedsiębiorcy sprzedający takie same towary uzgadniają
niewprowadzanie ich do obrotu na tych samych obszarach, czym podporządkowują sobie określone obszary w
celu ograniczenia konkurencji. Uczestnicy porozumienia ustalili jaki odcinek autostrady obsługiwany będzie
wyłącznie przez danego Wykonawcę do dnia 1 czerwca 2004 r., co zawiera ustalona w umowach zasada
wyłączności. Uczestnicy porozumienia uniemożliwili jakąkolwiek konkurencję na rynku właściwym, także
konkurencję pomiędzy Wykonawcami. Ustalenie wyłączności na poszczególnych wydzielonych częściach
autostrady i działanie uczestników porozumienia uniemożliwia konsumentowi korzystanie z usług innych
konkurencyjnych i profesjonalnych pomocy drogowych. Na użytkownika autostrady - konsumenta obowiązki
i właściwe zachowanie nakłada ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zakres obowiązków Operatora i
wybranych Wykonawców określa umowa eksploatacji i utrzymania płatnego odcinka autostrady A-4. Opisane
zachowania uczestników porozumienia zniekształcają konkurencję. Na rynku właściwym nie zaistniała
konkurencja. Podzielony przez uczestników porozumienia rynek właściwy nie jest otwarty na konkurencję.
Na rynku właściwym konkurencyjnym firmom uniemożliwia się wykonanie usług pomocy drogowej.
Użytkownik autostrady pozbawiony możliwości wyboru zobowiązany jest zapłacić za usługę pomocy
drogowej firmie posiadającej wyłączność na danym odcinku w kwocie określonej w cenniku ustalonym w
drodze porozumienia ograniczającego konkurencję. Użytkownik autostrady - konsument nie jest adresatem
zadań określonych w umowie eksploatacji i utrzymania płatnego odcinka autostrady A-4. Jak wykazano
działanie uczestników porozumienia, Operatora i Wykonawców, skutkuje ograniczeniem dostępu do rynku
właściwego i zniekształca konkurencję, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej, zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
polegające w szczególności na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców
nieobjętych porozumieniem. Tak więc, porozumienia utrudniające przedsiębiorcom wchodzenie na rynek lub
prowadzące do wymuszonego opuszczenia go przez nich, uznawane są za jedno z najpoważniejszych
naruszeń prawa konkurencji. Porozumienia takie prowadzą do osłabienia konkurencji w drodze wpływania na
strukturę podmiotową rynku. Mogą także zmierzać do ograniczenia liczby uczestników rynku, na którym
zawierający zakazane porozumienie wspólnie działają. W niniejszej sprawie formą porozumień
ograniczających konkurencję są zawarte pomiędzy uczestnikami porozumienia umowy o świadczenie usług
pomocy drogowej, w których ustalono zasadę wyłączności, cenniki i określono, jakie odcinki autostrady
obsługiwane będą przez wybranych Wykonawców do dnia 1 czerwca 2004 r. Wybrani przez Operatora
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Wykonawcy usług pomocy drogowej mają i mogą mieć zapewnione zlecenia, albowiem w przypadku awarii,
kolizji lub wypadku tylko oni mogą obsługiwać płatny odcinek autostrady A-4. Użytkownik płatnego odcinka
autostrady A-4 - konsument nie ma możliwości skorzystania z usług konkurencyjnej firmy. Inne profesjonalne
firmy pomocy drogowej nie mogły złożyć swojej oferty świadczenia usług na rynku właściwym, albowiem
nie było ogłoszenia o przetargu i nie odbył się przetarg na określony zakres usług. Działanie uczestników
porozumienia narusza interes publiczny, albowiem potencjalnie jego skutkami może być dotknięty każdy
użytkownik płatnego odcinka autostrady A-4. Inne przedsiębiorstwa pomocy drogowej, którym konsumenci
zlecają odtransportowanie niesprawnego samochodu mają, co najmniej utrudniony dostęp do rynku
właściwego i są z niego eliminowani. Realizacja umów z zasadą wyłączności, ustalonymi cennikami,
zawartych z wybranymi przez Operatora Wykonawcami, odbywa się kosztem ograniczenia dostępu do rynku
właściwego innym przedsiębiorcom świadczącym usługi pomocy drogowej. Ustalona w umowach zasada
wyłączności na poszczególnych, wydzielonych częściach płatnego odcinka autostrady eliminuje z rynku
właściwego przedsiębiorców nie objętych porozumieniem. Natomiast konsumentom - użytkownikom
autostrady w przypadku awarii pojazdu utrudnia się lub uniemożliwia skorzystanie z usług konkurencyjnych
przedsiębiorców. Konsument, pozbawiony możliwości wyboru, zobowiązany jest do korzystania z usług
wybranego i działającego na danym odcinku autostrady Wykonawcy i do zapłaty zgodnie z ustalonym
cennikiem.
Taki sposób działania Operatora i Wykonawców umożliwiło porozumienie tych przedsiębiorców,
którego celem i skutkiem jest naruszenie i ograniczenie konkurencji na rynku właściwym, co uderza w
najsłabszego uczestnika rynku, w konsumenta, w użytkownika drogi publicznej płatnego odcinka autostrady
A-4. Na rynku właściwym nie zaistniała konkurencja. Innym przedsiębiorcom świadczącym usługi pomocy
drogowej, także tym z bazami w odległości 3 - 5 km od wjazdów na autostradę, uniemożliwiono ubieganie się
o wejście na rynek właściwy. W konsekwencji tego porozumienia na rynku właściwym ograniczono i
naruszono konkurencję, a skutki tych praktyk odczuwają przede wszystkim konsumenci korzystający z drogi
publicznej.
W niniejszej sprawie nie ma przeszkód, aby w drodze przetargu, gdzie określa się czas, miejsce,
przedmiot i warunki, a każdy zainteresowany przedsiębiorca może złożyć stosowną ofertę – wyłonić
najlepszych z profesjonalnych firm pomocy drogowej. Takie - zaniechane działanie w przedmiotowej sprawie
- daje równe szanse wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom. Organ antymonopolowy nie dokonuje
oceny sposobu wykonania zadań określonych w umowie eksploatacji i utrzymania. Nie może to jednak
powodować, że pozostali przedsiębiorcy będą eliminowani z rynku. Przedmiotem zainteresowania organu
antymonopolowego jest ocena jak zachowania uczestników porozumienia oddziałują na rynek i na
konsumenta. Operator w transparentny sposób może wyłonić podwykonawców w celu realizacji zadań, do
których jest powołany. Operator i wybrani przez niego Wykonawcy nie mogą nie udostępniać wykonania
usług innym przedsiębiorcom i nie mogą uniemożliwiać dokonania wyboru wykonawcy usługi przez
konsumenta. Zgodnie z regulacjami Prawa o ruchu drogowym uszkodzony samochód winien być odholowany
z autostrady przez pojazd przeznaczony do holowania. Przeznaczony do holowania pojazd pomocy drogowej
winien być wyposażony w nadwozie konstrukcyjne przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub
hol sztywny do holowania pojazdu. Tak więc w przypadku unieruchomienia pojazdu z przyczyn technicznych
to kierowca upoważniony jest do wyboru wykonawcy usługi kierując się profesjonalizmem przedsiębiorcy i
oczywiście ceną, a wybrany przez kierowcę przedsiębiorca ma prawo do wykonania zleconej usługi. Operator
i Wykonawcy wykonując obowiązki związane z eksploatacją i utrzymaniem płatnego odcinka autostrady A-4
nie mogą ograniczać uprawnień kierowców, użytkowników autostrady, konsumentów i zniekształcać
konkurencję na rynku właściwym. Jak wykazano ograniczenie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom
świadczącym usługi pomocy drogowej, nie objętym porozumieniem naruszyło konkurencję na rynku
właściwym. Działanie Operatora i Wykonawców stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy
antymonopolowej.
W związku z powyższym należało orzec jak w punkcie I sentencji.
Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 powołanej powyżej ustawy organ antymonopolowy może nałożyć,
w drodze decyzji, na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1.000,00 do
5.000.000,00 euro, jednak nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 5 ustawy
antymonopolowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 15 ustawy antymonopolowej ustalono przychód uczestników
porozumienia. Organ antymonopolowy ograniczył wgląd w dokumenty zawierające wielkość przychodu
uczestników porozumienia - przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Przychód przedsiębiorców uczestników porozumienia jest różny i dlatego też zróżnicowana jest wysokość nałożonych kar.
Wskazane w niniejszej sprawie stosowanie przez uczestników porozumienia zabronionych praktyk
ograniczających konkurencję w ocenie organu antymonopolowego w pełni uzasadnia zastosowanie sankcji
przewidzianej w art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej. W rozumieniu art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy
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antymonopolowej nałożono karę na takim poziomie, aby jej charakter prewencyjny odniósł pożądany skutek,
a okoliczności niniejszej sprawy stanowią istotny argument dla nałożenia kary. Nałożenie kary należy
traktować jako podkreślenie naganności działań uczestników porozumienia w przedmiotowej sprawie, które to
działania zakłócają równość uczestników rynku. Istotne jest zagrożenie konkurencji wywołane stosowaniem
przez uczestników porozumienia praktyk ograniczających konkurencję na tym rynku właściwym.
W związku z powyższym należało orzec jak w punkcie II sentencji. [...]
252
Decyzja
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie odmowy wszczęcia postępowania przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
(Nr RKR-4/2003)
Na podstawie art. 85 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” oraz § 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości
miejscowej i rzeczowej Delegatur UOKiK (Dz. U. Nr 18, poz. 172), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, odmawia się wszczęcia na wniosek Gminy Dąbrowa Tarnowska, postępowania
w sprawie nadużywania przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie
Tarnowskiej pozycji dominującej na lokalnym rynku dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
polegającego na wprowadzeniu taryf cen i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków bez ich
zatwierdzenia przez Radę Gminy.
UZASADNIENIE
Oceniając przedstawiony stan faktyczny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany
dalej Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym zważył, co następuje:
Zawarte w przedmiotowym wniosku żądanie Gminy wszczęcia postępowania antymonopolowego w
sprawie wprowadzenia przez Przedsiębiorstwo taryf cen i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
bez ich zatwierdzenia przez Radę Gminy nie może zostać uwzględnione.
Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) stanowi, że taryfy podlegają zatwierdzaniu
przez Radę Gminy w drodze uchwały. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 wójt (burmistrz, prezydent miasta)
dokonuje oceny taryf i wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych pod względem zgodności z obowiązującym prawem oraz weryfikuje koszty. Przywołany art.
24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wyłącza więc - jako lex specialis - stosowanie do taryf
przepisów ustawy antymonopolowej, co oznacza, iż organ antymonopolowy nie posiada możliwości
kwestionowania materii, która była lub jest przedmiotem uchwały Rady Gminy. A zatem ewentualna decyzja
organu antymonopolowego w tym zakresie naruszałaby nie tylko art. 19 Kpa - nakładający na niego
obowiązek przestrzegania swojej właściwości - ale również konstytucyjną zasadę zaufania do Państwa.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (poprzednio: Sądu Antymonopolowego), który w wyroku z dnia 2 grudnia 2002 r. (sygn. akt
XVII Ama 27/02) uznał, iż organ antymonopolowy nie jest właściwy do rozstrzygania sporu dotyczącego
zasad rozliczeń za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, a zwłaszcza sposobu ustalenia ceny za te usługi.
Podkreślenia wymaga, iż to właśnie Gmina posiada instrumenty prawne umożliwiające jej
wyegzekwowanie przestrzegania przez Przedsiębiorstwo obowiązku stosowania zatwierdzonych taryf. Art. 29
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przewiduje bowiem możliwość nałożenia przez
zarząd gminy kary pieniężnej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które stosuje taryfy, nie
przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia. W tym stanie rzeczy, jeżeli
Przedsiębiorstwo wprowadziło taryfy z naruszeniem obowiązujących przepisów, Gmina powinna sama podjąć
stosowne działania w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, a nie występować do
Prezesa Urzędu z wnioskiem o wszczęcie postępowania.
Należy bowiem zauważyć, że - zgodnie z treścią art. 84 ust. 1 ustawy antymonopolowej - z
wnioskiem o wszczęcie postępowania można wystąpić w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów tej
ustawy. Zarzut stosowania praktyk ograniczających konkurencję powinien być zatem oparty na naruszeniu
zakazów zawartych w ustawie antymonopolowej oraz wskazywać okoliczności i dowody potwierdzające fakt
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tego naruszenia. Postawą zarzutu nie może być natomiast ewentualne naruszenie przepisów innych ustaw, w
tym regulujących tryb ustalania taryf.
Stosownie do powołanego we wniosku art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, przedsiębiorcom
posiadającym pozycję dominującą na rynku zakazuje się - m.in. - bezpośredniego lub pośredniego narzucania
nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich. Ceną nieuczciwą, w tym
nadmiernie wygórowaną, może być cena, której wysokość przewyższa wartość ekonomiczną świadczenia
przedsiębiorcy, stosującego tą cenę. Za cenę nadmiernie wygórowaną nie może być natomiast uznana cena, w
stosunku do której jedynym zarzutem jest to, iż nie została ona zatwierdzona przez właściwego regulatora.
Tymczasem w przedmiotowej sprawie Gmina wywodzi zarzut stosowania przez Przedsiębiorstwo praktyki
ograniczającej konkurencję z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej wyłącznie z faktu wprowadzenia
taryf cen i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków bez ich zatwierdzenia przez Radę Gminy.
Jednocześnie - co należy podkreślić - Gmina nie powołuje żadnych dowodów, ani nawet nie podnosi żadnych
okoliczności, które wskazywałyby lub co najmniej uprawdopodobniałyby zarzut stosowania przez
Przedsiębiorstwo cen nadmiernie wygórowanych.
Art. 85 ust. 1 ustawy antymonopolowej stanowi, iż organ antymonopolowy może odmówić - w
drodze decyzji - wszczęcia postępowania, jeżeli z zawartych we wniosku oraz posiadanych przez organ
informacji wynika w sposób oczywisty, że nie naruszono zakazu określonego w art. 5, w zakresie
niewyłączonym na podstawie art. 6 i 7 lub zakazu określonego w art. 8.
Mając na uwadze brak właściwości organu antymonopolowego w zakresie taryf cen i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz to, iż w świetle informacji zawartych
we wniosku Gminy nie zostały naruszone przepisy ustawy antymonopolowej orzeczono jak w sentencji. [...]
253
Decyzja
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie odmowy wszczęcia postępowania przeciwko Rzeszowskiemu Zakładowi Energetycznemu S.A. w
Rzeszowie
(Nr RKR-6/2003)
Na podstawie art. 85 ust. 1, w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” oraz § 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości
miejscowej i rzeczowej Delegatur UOKiK (Dz. U. Nr 18, poz. 172), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, odmawia się wszczęcia, na wniosek przedsiębiorcy Stefana Wrzaska - Zakład
Produkcyjno-Usługowy CMOL-FRUT w Cmolasie, postępowania w sprawie nadużywania przez Rzeszowski
Zakład Energetyczny S.A. w Rzeszowie pozycji dominującej na lokalnym rynku dostaw energii elektrycznej,
polegającego na odmowie, dostarczania w latach 2000 - 2002, energii o zróżnicowanej w ciągu roku mocy
umownej: wyższej w sezonie przetwórczym obejmującym miesiące czerwiec - wrzesień, a niższej w
pozostałych miesiącach.
UZASADNIENIE
Do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie wpłynął w dniu 10
stycznia 2003 r. – przekazany przez Urząd Regulacji Energetyki Południowo-Wschodni Oddział Terenowy w
Krakowie w trybie art. 65 § 1 Kpa - wniosek przedsiębiorcy Stefana Wrzaska - Zakład ProdukcyjnoUsługowy CMOL-FRUT w Cmolasie, zwanego dalej „Wnioskodawcą”, o wszczęcie postępowania przeciwko
Rzeszowskiemu Zakładowi Energetycznemu S.A., zwanemu dalej „Zakładem”.
W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza w
zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego posiada sezonowy charakter, czego skutkiem jest duże
zróżnicowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu roku: wyższe - o mocy
wynoszącej 630 kW - w okresie przetwórczym, obejmującym miesiące czerwiec - wrzesień, a niższe - o mocy
240 kW - w pozostałych miesiącach. W 1999 r. Zakład, który poprzednio dostarczał energię elektryczną o
różnej mocy umownej w poszczególnych miesiącach, powołując się na taryfę zatwierdzoną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (URE), odmówił Wnioskodawcy zawarcia umowy o sprzedaż energii
elektrycznej o zróżnicowanej mocy umownej, dostosowanej do jego potrzeb. Wnioskodawcy pozostał, zatem
wybór: albo - wbrew rachunkowi ekonomicznemu - zamówić energię elektryczną o wyższej mocy, z której
przez 8 miesięcy nie będzie korzystał albo zamówić energię o niższej mocy i w sezonie przetwórczym
uiszczać naliczone przez Zakład opłaty karne z tytułu przekroczenia mocy umownej. Ostatecznie
Wnioskodawca zdecydował się na zakup energii o mocy umownej 240 kW licząc, iż w późniejszym okresie
Zakład wyrazi zgodę na jej zwiększenie. W dniu 15 grudnia 1999 r. strony zawarły umowę sprzedaży energii
elektrycznej Nr 0321165. Zgodnie z jej postanowieniami umowa została zawarta na czas nieokreślony i
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obowiązywała od dnia 1 stycznia 2000 r. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca występował o zwiększenie
mocy umownej w sezonie przetwórczym, tj. od czerwca do września do 630 kW, lecz działania te okazały się
bezskuteczne, bowiem Zakład - powołując się na treść taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE - odmawiał
uwzględnienia jego próśb oraz naliczał opłaty karne za przekroczenie mocy umownej 240 kW. Podejmowane
przez Wnioskodawcę działania odniosły skutek dopiero pod koniec 2002 r., kiedy Zakład pismem z dnia 13
listopada 2002 r. (znak: EOT-JK/16424/53971/02) wprowadził aneks do umowy sprzedaży energii
elektrycznej. Stosownie do treści aneksu Zakład zobowiązał się, iż od dnia 1 stycznia 2003 r. dostarczał
będzie Wnioskodawcy energię o zróżnicowanej w ciągu roku mocy umownej, tj. 630 kW w miesiącach
czerwiec - wrzesień oraz 240 kW w pozostałych miesiącach. Wnioskodawca podniósł także, iż w 2000 r.
Zakład obciążył go opłatą karną za przekroczenie mocy umownej w miesiącach lipiec i sierpień, pomimo że
taryfa obejmująca ten okres nie obowiązywała, ponieważ nie została jeszcze zatwierdzona przez Prezesa URE.
Wniesiona przez Wnioskodawcę reklamacja została pozytywnie załatwiona w lipcu 2002r., kiedy to Zakład fakturą korygującą VAT Nr K0201/21064,00 - przyznał mu upust za powyższe miesiące. Zdaniem
Wnioskodawcy, odmowa przez Zakład dostarczenia energii o zróżnicowanej mocy umownej stanowi praktykę
ograniczającą konkurencję, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy antymonopolowej polegającą na
narzucaniu uciążliwych warunków umów przynoszących Zakładowi nieuzasadnione korzyści.
Oceniając przedstawiony stan faktyczny organ antymonopolowy zważył, co następuje:
Zawarte w przedmiotowym wniosku żądanie wszczęcia przeciwko Zakładowi postępowania w
sprawie narzucania Wnioskodawcy w okresie 2000 - 2002 uciążliwych warunków umowy sprzedaży energii
elektrycznej, nie może zostać uwzględnione.
Narzucanie przez Zakład warunku umowy, zgodnie z którym moc umowna jest jednakowa dla
wszystkich miesięcy i odmawianie jej zwiększenia w wybranych miesiącach, jest niewątpliwie niekorzystne
dla Wnioskodawcy. Zmusza go bowiem albo do zakupu przez cały rok energii elektrycznej o mocy umownej
wyższej (wg zapotrzebowania dla sezonu przetwórczego) i ponoszenia w pozostałych miesiącach
dodatkowych, nieuzasadnionych z jego punktu widzenia kosztów, albo zakupu energii o mocy niższej i
jednoczesnego uiszczania w sezonie przetwórczym na rzecz Zakładu opłat karnych za przekroczenie mocy
umownej.
Wprawdzie powyższe zachowanie Zakładu narusza interesy ekonomiczne Wnioskodawcy, jednak
należy zwrócić uwagę, iż zarówno ustalenie jednakowej mocy umownej dla całego okresu umownego jak i
odmowa jej zwiększenia, wynikają wprost z postanowień taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE.
Art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.)
stanowi, iż zatwierdzane taryfy są oceniane przez Prezesa URE pod względem ich zgodności z
obowiązującym prawem i zasadami określonymi w art. 45 - 46 Prawa energetycznego. Przedmiotem oceny
jest stwierdzenie, czy taryfy zapewniają pokrycie uzasadnionych kosztów działalności przedsiębiorstw
energetycznych oraz czy zapewniają ochronę interesów odbiorców energii przed nieuzasadnionym poziomem
cen.
Przywołany art. 47 Prawa energetycznego wyłącza jako lex specialis stosowanie do taryf energii
elektrycznej przepisów ustawy antymonopolowej, co oznacza, iż organ antymonopolowy nie posiada
możliwości kwestionowania materii, która była lub jest przedmiotem prawomocnego orzeczenia Prezesa
URE. Ewentualna decyzja organu antymonopolowego w tym zakresie naruszałaby treść art. 19 Kpa
nakładającego na ograny administracji publicznej obowiązek przestrzegania swojej właściwości rzeczowej.
W konsekwencji należy stwierdzić, iż warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej, które wynikają z treści
taryf, nie mogą być przedmiotem decyzji organu antymonopolowego.
Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenia w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (poprzednio Sądu Antymonopolowego), m.in. w wyrokach: z dnia 17 kwietnia 2002 r. sygn.
akt XVII Ama 58/01 oraz z dnia 20 maja 2002 r. sygn. akt XVII Ama 93/01. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza
na uzasadnienie wyroku z dnia 20 maja 2002 r. (sygn. akt XVII Ama 92/01), w którym Sąd OKiK stwierdził,
że „...w zakresie taryf, prawo energetyczne w stosunku do ustawy ma walor lex specialis. Wykładania
systemowa odnośnych przepisów ustaw, uwzględniająca zasadę lex specialis derogat generali pozwala
stwierdzić, iż w państwie prawa niemożliwą jest sytuacja, w której dwa organy orzekają odmiennie: tzn. by
Prezes URE zatwierdzał taryfy, a Prezes UOKiK swoją decyzją je podważał. Odmienna wykładnia
powołanych przepisów mogłaby skutkować naruszeniem konstytucyjnej zasady zaufania do państwa.
Mogłaby również prowadzić do sytuacji, w której strona mogłaby być ukarana za to, że działa zgodnie z
pozytywną decyzją wydaną przez właściwy organ, powołany do orzekania o legalności taryfy, tzn. jej
zgodności z obowiązującym prawem.”
W świetle uzasadnień powołanego przez Wnioskodawcę w swoim wniosku wyroku Sądu OKiK z
dnia 2 października 2002 r. (sygn. akt XVII Ama 118/01) oraz wyroku z dnia 20 maja 2002 r. (sygn. akt XVII
Ama 93/01), Prezes UOKiK może „prowadzić postępowanie antymonopolowe jedynie w odniesieniu do taryf,
które nie zostały zatwierdzone przez Prezesa URE.” W tym stanie rzeczy ewentualnej ocenie organu
antymonopolowego - pod kątem naruszenia zakazów zawartych w przepisach ustawy antymonopolowej -

20

mogłaby podlegać jedynie odmowa przez Zakład zwiększenia mocy umownej w miesiącach lipiec i sierpień
2000 r., tj. w okresie, kiedy stosowana przez Zakład taryfa nie została jeszcze zatwierdzona przez Prezesa
URE, a zatem - analogicznie do dwóch powołanych wyżej orzeczeń - organ antymonopolowy byłby
uprawniony do wszczęcia postępowania i wydania decyzji.
Zgodnie z treścią art. 93 ustawy antymonopolowej nie wszczyna się jednak postępowania w sprawie
stosowania praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania,
upłynął rok. W świetle wyroku Sądu OKiK z dnia 27 września 2000 r. (sygn. akt XVII Ama 97/99) w
odniesieniu do praktyki polegającej na narzucaniu uciążliwych warunków umów, o trwaniu praktyki można
mówić jedynie do czasu zawarcia przez strony umowy zawierającej taki warunek. Po zawarciu umowy nie
można już mówić o „narzucaniu”, bowiem w tym czasie uciążliwy warunek stał się treścią umowy. Zdaniem
Sądu, pokrzywdzony przez stosowanie praktyki ma - najpóźniej w dacie zawarcia umowy - pełną
świadomość, co do ewentualnego uciążliwego charakteru warunków zawartej umowy i możliwość podjęcia
działań chroniących jego prawa.
W rozpoznawanej sprawie narzucenie przez Zakład uciążliwego warunku umowy nastąpiło w dacie
zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr 0321165, tj. w dniu 15 grudnia 1999 r. Stosownie zatem
do treści powołanego art. 93 ustawy antymonopolowej, ewentualne postępowanie - o ile byłoby dopuszczalne
- mogłoby być wszczęte najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. Nawet gdyby przyjąć, iż przedmiotem oceny
organu antymonopolowego może być odmowa przez Zakład zwiększenia mocy umownej
w miesiącach lipiec i sierpień 2000 r. - tj. działanie wyłączone z jurysdykcji Prezesa URE to i tak postępowanie w tym zakresie mogłoby być wszczęte najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r.
Tymczasem żądanie Wnioskodawcy wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie wpłynęło ostatecznie
do organu antymonopolowego w dniu 10 stycznia 2003 r., a więc po upływie terminu, o którym mowa w art.
93 ustawy antymonopolowej.
Podnieść również należy, iż Zakład - odmawiając zwiększenia mocy umownej w lipcu i sierpniu
2000 r. - nie osiągnął z tego tytułu nieuzasadnionych korzyści w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
antymonopolowej, albowiem kwoty pobrane przez niego w 2000 r. tytułem opłat karnych za przekroczenie
mocy umownej, zostały zwrócone Wnioskodawcy w formie upustu, przyznanego na podstawie faktury
korygującej VAT Nr K0201/21064,00 z dnia 17 lipca 2002 r. W tym stanie rzeczy, wszczęcie postępowania w
tym ograniczonym zakresie byłoby bezprzedmiotowe.
Art. 85 ust. 1 ustawy antymonopolowej stanowi, iż Prezes Urzędu może odmówić w drodze decyzji
wszczęcia postępowania, jeżeli z zawartych we wniosku oraz posiadanych przez organ informacji wynika w
sposób oczywisty, że nie naruszono zakazu określonego w art. 5, w zakresie niewyłączonym na podstawie art.
6, 7 lub zakazu określonego w art. 8 ustawy.
Mając powyższe na uwadze, a w szczególności brak właściwości organu antymonopolowego w
zakresie warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej, wynikających wprost z taryf zatwierdzonych przez
Prezesa URE, orzeczono jak w sentencji. [...]
254
Decyzja
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Fundusz Rozwoju Budownictwa - Andrzej Łasko w Lublinie
za naruszające zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RLU-8/2003)
Na podstawie art. 23c ust. 1 w związku z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą antymonopolową”, po
przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, uznaje
wykorzystywanie przez Fundusz Rozwoju Budownictwa Andrzej Łasko w Lublinie, zwaną dalej „eFRBUD” ,
postanowień umownych zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy o następującej treści:
1. § 2 pkt 2 Przystąpienie do Programu - Klient przyjmuje na siebie całość praw i zobowiązań wynikających
z treści niniejszej Umowy.
2. § 17 Wstrzymanie przydziałów - W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych terminów przydziałów nie
zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na jeden przydział, eFRBUD upoważniona jest do
wstrzymania przydziałów i przystąpienia do przedterminowej likwidacji programu lub do podjęcia innego
rozwiązania, które najlepiej posłuży interesom Klientów i umożliwi dalsze funkcjonowanie w programie
tym Klientom, którzy terminowo wypełnili swoje zobowiązania.
3. § 18 Zakończenie Programu - W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego
eFRBUD dokona ostatecznej likwidacji grupy.
Środki jakie ewentualnie pozostaną w ramach funduszu po likwidacji, zostaną przeznaczone na:
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a. pokrycie strat powstałych w programie z powodów niezawinionych przez eFRBUD, np. niemożność
wyegzekwowania zadłużenia od poszczególnych Klientów itp.,
b. wypłatę rat czystych Klientom, którzy nie otrzymali przydziału, a którzy zrezygnowali lub zostali
wykluczeni zgodnie z zasadami określonymi w § 14 i 15.
Jeżeli pozostające na rachunku bankowym środki finansowe będą niewystarczające dla całkowitego
zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą
proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego klienta. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszów i
deklaracji wywołane przez zdarzenia nieprzewidziane w niniejszej Umowie, a niezależne od eFRBUD,
obciążało będzie proporcjonalnie wszystkich Klientów.
4. § 20 Pełnomocnictwo – Dla umożliwienia eFRBUD zrealizowania celu i przedmiotu niniejszej Umowy
Klient, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie Umowy, przez jej zawarcie przekazuje
na rzecz eFRBUD nieodwołalne pełnomocnictwo na okres formalnego trwania Programu, aż do
ostatecznego rozliczenia. Pełnomocnictwo to obejmuje upoważnienie eFRBUD do równoprawnego
rozwiązywania spraw dotyczących Klientów, w tym spowodowanych okolicznościami siły wyższej, a
które mogłyby przynieść szkody programowi i jego Klientom,
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 2 ustawy
antymonopolowej polegającą na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu ustalił i zważył, co następuje:
Art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w szczególności stosowanie postanowień wzorców umowy, które zostały wpisane do rejestru
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc. Fundusz
Rozwoju Budownictwa - Andrzej Łasko przesłał w dniu 31 stycznia 2003 r. do Delegatury UOKiK w
Lublinie aktualnie stosowane przy zawieraniu umów z konsumentami wzory umów oraz Ogólne Warunki
Umowy.
Postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy stosowanych przez eFRBUD z
konsumentami różnią się literalnie od postanowień wpisanych do rejestru. Jednak należy je uznać za
niedozwolone. Postanowienia te są tożsame w treści. Kontrola wzorców umów ma charakter abstrakcyjny, a
przepisy Kc wskazują w sposób abstrakcyjny niedozwolone postanowienia umowne. Sąd uznaje za
niedozwolone postanowienia umowne formułowane w określony sposób w konkretnej umowie i zakazuje ich
stosowania. Zakaz ten wywodzi się z postanowień wskazanych w kodeksie cywilnym w sposób abstrakcyjny,
które za niedozwolone uznają określone zachowania, a nie sposób sformułowania tych zachowań. Należy
zatem przyjąć, że niedozwolonym postanowieniem umownym jest każde, które dotyczy takiego samego
zachowania, jak zawarte w postanowieniu wpisanym do rejestru. Ze względu na rozszerzoną skuteczność
klauzul (art. 47943 Kpc) spełniają one taką samą funkcję jak przepisy prawne. A zatem do ich oceny należy
stosować - w drodze analogii - zasady wykładni przepisów. Przy określeniu znaczenia niedozwolonych
postanowień umownych należy stosować reguły interpretacji wykształcone w nauce prawa i praktyce
orzeczniczej (wykładnia językowa, systemowa oraz funkcjonalna). Niedozwolone są zatem postanowienia
umów, które mieszczą się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o
dokonaną wykładnię. Nie jest, bowiem konieczna dokładna literalna identyczność klauzuli wpisanej do
rejestru i klauzuli z nią porównywanej, aby dane zachowanie mogło być uznane za sprzeczne z prawem.
Niedozwolonymi postanowieniami umownymi zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy stosowanych
przez eFRBUD w Lublinie są następujące postanowienia:
1. § 2 pkt 2 Przystąpienie do Programu - Klient przyjmuje na siebie całość praw i zobowiązań
wynikających z treści niniejszej Umowy.
2. § 17 Wstrzymanie przydziałów - W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych terminów przydziałów
nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na jeden przydział, eFRBUD upoważniona jest do
wstrzymania przydziałów i przystąpienia do przedterminowej likwidacji programu lub do podjęcia
innego rozwiązania, które najlepiej posłuży interesom Klientów i umożliwi dalsze funkcjonowanie w
programie tym Klientom, którzy terminowo wypełnili swoje zobowiązania.
3. § 18 Zakończenie Programu - W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu
ratalnego eFRBUD dokona ostatecznej likwidacji grupy.
Środki jakie ewentualnie pozostaną w ramach funduszu po likwidacji, zostaną przeznaczone na:
a. pokrycie strat powstałych w programie z powodów niezawinionych przez eFRBUD, np:
niemożność wyegzekwowania zadłużenia od poszczególnych Klientów itp.,
b. wypłatę rat czystych Klientom, którzy nie otrzymali przydziału, a którzy zrezygnowali lub
zostali wykluczeni zgodnie z zasadami określonymi w § 14 i 15.
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Jeżeli pozostające na rachunku bankowym środki finansowe będą niewystarczające dla całkowitego
zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą
proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego klienta. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszów i
deklaracji wywołane przez zdarzenia nieprzewidziane w niniejszej Umowie, a niezależne od
eFRBUD, obciążało będzie proporcjonalnie wszystkich Klientów.
4. § 20 Pełnomocnictwo – dla umożliwienia eFRBUD zrealizowania celu i przedmiotu niniejszej
Umowy Klient, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie Umowy, przez jej
zawarcie przekazuje na rzecz eFRBUD nieodwołalne pełnomocnictwo na okres formalnego trwania
Programu, aż do ostatecznego rozliczenia. Pełnomocnictwo to obejmuje upoważnienie eFRBUD do
równoprawnego rozwiązywania spraw dotyczących Klientów, w tym spowodowanych
okolicznościami siły wyższej, a które mogłyby przynieść szkody programowi i jego Klientom.
Postanowienie wskazane w pkt 1, zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego Sądu Antymonopolowego z dnia 27 marca 2002 r. (sygn. akt XVII Amc 41/01). W sprawie z powództwa
Federacji Konsumentów przeciwko Financial Partners Sp. z o.o. Sąd uznał za niedozwolone i zakazał
stosowania postanowienia w brzmieniu: „uczestnik przyjmuje na siebie całość praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy”. Wpisu do rejestru dokonano w dniu 15 października 2002 r.
Hipoteza klauzuli zawartej w Ogólnych Warunkach Umownych stosowanych przez eFRBUD w
całości mieści się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru. Pojęcie „klient” zgodnie z umową to osoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Natomiast pojęcie „uczestnik”
mimo, że nie zdefiniowane jest tożsame, gdyż każda z wymienionych osób będąca klientem jest tak samo
uczestnikiem tego Programu. Drugi natomiast człon tej klauzuli jest identyczny jak wpisany do rejestru, o
którym mowa wyżej.
Postanowienie wskazane w pkt 2 zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego Sądu Antymonopolowego z dnia 27 lutego 2002 r. (sygn. Akt XVII Amc 27/01) w sprawie z powództwa
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko BPHF MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie. Sąd
uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia w brzmieniu: „w przypadku gdyby w danym
miesiącu środki wniesione przez Klientów uczestników danej grupy nie wystarczyły na zakup jednego
Produktu wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny miesiąc, zasilając fundusz w następnym
Akcie Asygnacyjnym. W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz
grupy, pozwalający na zakup jednego Produktu, MeCom jest upoważniona do przedterminowej likwidacji
danej grupy lub podjęcia innych kroków, które posłużą interesom grupy i umożliwią dalsze funkcjonowanie w
Systemie Klientom, którzy wypełnili swoje zobowiązania terminowo”. Wpisu do rejestru dokonano 23
sierpnia 2003 r.
Hipoteza klauzuli zawartej w umowie eFRBUD w całości mieści się w hipotezie klauzuli wpisanej
do rejestru. Określenia „jeden produkt” i „jeden przydział” są tożsame, dotyczą tej samej rzeczy. Są to pojęcia
niezdefiniowane i dlatego można je utożsamiać, na co pozwala posłużenie się obu zwrotami. W pozostałym
zakresie klauzula ta jest taka sama jak wpisana do rejestru. Klauzule różni podmiot, do którego się odnoszą.
Uwzględniając charakterystykę niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do rejestru
(postanowienia stanowiące zawsze fragment konkretnej umowy), brak możliwości przeredagowania klauzul
przez sąd oraz względy celowości, należy uznać, że zakazane jest posługiwanie się w obrocie klauzulami,
które różnią się od klauzul wpisanych do rejestru jedynie podmiotowo.
Postanowienie wskazane w pkt 3 zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego –
Sądu Antymonopolowego z dnia 27 lutego 2002 r. (sygn. akt XVII Amc 27/01) w sprawie z powództwa
Prezesa Urzędu przeciwko BPHF MeCom sp. z o.o. Sąd uznał za niedozwolone i zakazał stosowania
postanowienia w brzmieniu: „W okresie trzech miesięcy po terminie zakończenia planu ratalnego MeCom
dokona ostatecznej likwidacji grupy. Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną przeznaczone będą na: a)
pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez MeCom (np. niemożność
wyegzekwowania należności płatniczych od klientów lub poręczycieli itp.), b) wypłatę rat czystych klientom,
którym nie został przydzielony produkt, a którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeniu zgodnie z zasadami
określonymi w § 16 i 17 niniejszej umowy.
Jeżeli będące w dyspozycji środki finansowe będą niewystarczające do całkowitego zaspokojenia
wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności wypłacane będą proporcjonalnie do wysokości
wpłat każdego klienta. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wywołane przez zdarzenie nie
uwzględnione w tej umowie, a niezależne od MeCom będzie obciążać proporcjonalnie wszystkich klientów
uczestników danej grupy”. Wpisu do rejestru dokonano dnia 23 sierpnia 2002 r.
Hipoteza klauzuli zawartej w umowie stosowanej przez eFRBUD w całości mieści się w hipotezie
klauzuli wpisanej do rejestru. Pojęcia „w ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu
ratalnego” oraz „w okresie trzech miesięcy po terminie zakończenia planu ratalnego”, „środki, jakie
ewentualnie pozostaną w ramach funduszu po likwidacji” oraz „fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po
likwidacji grupy”, „pokrycie strat powstałych w programie” oraz „pokrycie strat powstałych w grupie”,
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„niemożność wyegzekwowania zadłużenia od poszczególnych klientów” oraz „niemożność wyegzekwowania
należności płatniczych od klientów, poręczycieli itp.”, „przydział” oraz „produkt”, „zdarzenia
nieprzewidziane w niniejszej umowie” oraz „zdarzenia nieuwzględnione w niniejszej umowie” odnoszą się do
takich samych sytuacji faktycznych. Ponadto nie ma ich ścisłych definicji, co pozwala je utożsamiać w
kontekście posłużenia się obu zwrotami.
Odesłanie do § 14 i 15 w umowie eFRBUD oraz odesłanie do § 16 i 17 w postanowieniu wpisanym
do rejestru nie pozwala na traktowanie tych postanowień jako odmiennych. Treść przepisów, do których jest
odesłanie jest taka sama. Klauzule różni podmiot, do którego się odnoszą. Uwzględniając charakterystykę
niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do rejestru (postanowienia stanowiące zawsze fragment
konkretnej umowy), brak możliwości przeredagowania klauzul przez sąd oraz względy celowości, należy
uznać, że zakazane jest posługiwanie się w obrocie klauzulami, które różnią się od klauzul wpisanych do
rejestru jedynie podmiotowo.
Postanowienie wskazane w pkt 4 zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego –
Sądu Antymonopolowego z dnia 27 marca 2002 r. (sygn. akt XVII Amc 41/01) w sprawie z powództwa
Federacji Konsumentów przeciwko Financial Partners Sp. z o.o. Sąd uznał za niedozwolone i zakazał
stosowania postanowienia w brzmieniu: „Uczestnik składając swój podpis pod niniejszą umową udziela
Financial Partners nieodwołalnego pełnomocnictwa do równoprawnego rozwiązywania przez Financial
Partners spraw dotyczących uczestników, w tym spowodowanych siłą wyższą, a które poza wolą Financial
Partners mogłoby przynieść szkodę uczestnikowi”. Wpisu do rejestru dokonano w dniu 15 października 2002
r.
Hipoteza klauzuli zawartej w umowie stosowanej przez eFRBUD mieści się w hipotezie klauzuli
wpisanej do rejestru. Dotyczy nieodwołalnego pełnomocnictwa do rozwiązywania przez eFRBUD spraw
dotyczących klientów tego programu. Pojęcia można utożsamiać, na co pozwala kontekst użytych zwrotów.
Skutki wynikające z tych zapisów są identyczne dla obu grup (klienta i uczestnika).
Klauzule różni podmiot, do którego się odnoszą. Jednak, co wskazano już wyżej brak możliwości
przeredagowania przez sąd treści klauzul oraz biorąc pod uwagę względy celowościowe uznać należy, że
zakazane jest posługiwanie się w obrocie klauzulami, które różnią się od wpisanych do rejestru jedynie
podmiotowo lub ze względu na inne zredagowanie tego samego skutku.
Zasadnym wydaje się przyjęcie, że dla osoby dotkniętej zakazaną klauzulą najważniejszy i
najbardziej uciążliwy jest skutek zapisu umowy w praktyce, a nie tożsame jego brzmienie z zapisami
umieszczonymi w rejestrze klauzul niedozwolonych. Bowiem w praktyce te zakazane klauzule z rejestru nie
różnią się w skutkach od tych, które mają tylko zmienioną redakcję, a skutek pozostaje tożsamy.
W świetle powyższego, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie został naruszony zbiorowy interes
konsumentów i tym samym zasadne było podjęcia działań przewidzianych w ustawie antymonopolowej dla
zapewnienia ochrony konsumentów, co uczyniono jak w sentencji niniejszej decyzji. [...]
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Decyzja
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez TOYA Sp. z o.o. w Łodzi i
Multimedia Polska Sp. z o.o. w Gdyni
(Nr RŁO-2/2003)
Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko TOYA Sp. z
o.o. w Łodzi i Multimedia Polska Sp. z o.o. w Gdyni, nie stwierdza się zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję polegającego na podziale łódzkiego rynku zbytu usług telewizji kablowej i usług
dostępu do internetu w sieci telewizji kablowej.
UZASADNIENIE
Art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej stanowi, że zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
polegające na podziale rynków zbytu lub zakupu.
Art. 4 pkt 4a ustawy antymonopolowej stanowi, że przez pojęcie porozumienia rozumie się umowy
zawierane między innymi, między przedsiębiorcami. Umowa kupna - sprzedaży sieci kablowej zawarta w
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dniu 23 kwietnia 2002 r. pomiędzy TOYA Sp. z o.o. a Leasing Fabryczny Sp. z o.o. w Lublinie, Umowa
sprzedaży sieci kablowej zawarta w dniu 23 kwietnia 2002 r. pomiędzy Multimedia Sieci Spółka z o.o. w
Kaliszu a MIK-ELE PLUS Sp. z o.o. w Łodzi, Umowa dostawy programu lokalnego i dwóch programów
planszowych z dnia 23 kwietnia 2002 r. zawarta pomiędzy TOYA a Multimedia, Umowa dzierżawy sieci
kablowej z dnia 24 kwietnia 2002 r. zawarta pomiędzy MIK-ELE PLUS Sp. z o.o. w Łodzi i TOYA spełniają
przesłankę definicji porozumienia, o którym mowa w tym artykule ustawy.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że wyżej wymienione umowy zawarte zostały w celu
uwzględniającym interesy ekonomiczne stron umowy. Korzyści z dokonanej transakcji były także w
odpowiedniej części udziałem konsumentów - abonentów telewizji kablowej. Abonenci Multimedia uzyskali
dostęp do internetu, abonenci TOYA szanse na sfinansowanie modernizacji sieci. Zawarte umowy nie
spowodowały wyeliminowania, ograniczenia lub naruszenia w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.
Na rynku działają konkurencyjni operatorzy telewizji kablowej, przy istotnej realnej i potencjalnej
konkurencji operatorów platform cyfrowych. Prawa konsumentów nie zostały naruszone. Ceny usług telewizji
kablowej TOYA nie zmieniły się po zawarciu transakcji, a wzrost cen w roku 2003 był granicach działania
czynników obiektywnych. Ceny usług Multimedia zostały wyrównane dla wszystkich abonentów w Łodzi i
nie wzrosły ponad poziom cen ukształtowany w warunkach konkurencji na rynku przed dokonaniem
kontrolowanej transakcji. Brak przykładów odmowy zawarcia umów o przyłączenie do sieci na terenach
objętych kontrolowanymi transakcjami sprzedaży sieci nie daje podstaw do uznania, że miało miejsce
antykonkurencyjne porozumienie TOYA i Multimedia polegające na podziale rynku zbytu usług. W związku
z tym nie została spełniona przesłanka art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej, że celem lub skutkiem
zawartych umów było wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.[…].
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Decyzja
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Oleśnicy za
ograniczającą konkurencję
(Nr RWR-6/2003)
Na podstawie:
I. art. 104 § 1 Kpa i art. 9 w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” w imieniu
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu sprawy wszczętej na wniosek
Eugeniusza Ochędzana, E.K.Ochędzan w Namysłowie przeciwko Miejskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z
o.o. w Oleśnicy uznaje się za ograniczającą konkurencję praktykę polegającą na nadużywaniu pozycji
dominującej na lokalnym rynku składowania odpadów komunalnych stosowaną przez przedsiębiorstwo
Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., poprzez odmowę zapewnienia przyjęcia odpadów komunalnych
stałych z terenu miasta i gminy Oleśnica i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. art. 90 ustawy antymonopolowej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
III. art. 104 Kpa i art. 101 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej nakłada się na
Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Oleśnicy karę pieniężną w wysokości 37 622 zł i 56 gr (słownie:
trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy).
UZASADNIENIE
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zwany dalej Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym, zważył, co następuje:
Istota zarzucanej praktyki monopolistycznej sprowadza się do odmowy zapewnienia przyjęcia
odpadów komunalnych stałych z terenu miasta i gminy Oleśnica (wyrażenia gotowości zawarcia umowy
przez MGK Sp. z o.o.) - umożliwiającego korzystanie przez Wnioskodawcę z wysypiska odpadów w Smolnej
w celu składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta i gminy Oleśnica, co jest
warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia przez Burmistrza Miasta Oleśnica na prowadzenie przez
Wnioskodawcę działalności zbierania i wywozu odpadów na terenie Gminy Miejskiej Oleśnica. Aby
rozstrzygnąć tę sprawę należy rozpatrzyć, czy takim działaniem Uczestnik naruszył ustawę
antymonopolową, a w szczególności art. 8 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.
Przepis art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej stanowi, iż praktyką ograniczającą konkurencję
jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku polegające w szczególności na przeciwdziałaniu
ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji. Dla stwierdzenia zatem

25

wymienionej praktyki z art. 8 ust. 2 pkt 5 muszą zostać spełnione łącznie wszystkie przesłanki wynikające z
ustawy, a mianowicie:
1. naruszenie interesu publicznoprawnego (art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów),
2. posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku krajowym lub lokalnym,
3. nadużywanie pozycji dominującej na rynku poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków
niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Ad 1. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż podstawą do zastosowania przepisów w/w
ustawy, jest uprzednie stwierdzenie przez Prezesa Urzędu, że w wyniku sporu pomiędzy stronami doszło do
naruszenia interesu publicznoprawnego. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawa określa warunki rozwoju i
ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznoprawnym ochrony interesów
przedsiębiorców i konsumentów.
Uczestnik postępowania jest właścicielem i administratorem wysypiska w Smolnej, prowadzi także
działalność polegającą na zbieraniu i wywozie nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Oleśnica. Nie
wydając zgody na przyjmowanie odpadów komunalnych stałych Wnioskodawcy, skutecznie przeciwdziała
wejściu na rynek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem MGK Sp. z o.o.
Niewątpliwie jest to działanie przeciwdziałające rozwojowi wolnej konkurencji na lokalnym rynku zbierania i
wywozu nieczystości stałych, czyli godzące w wolną konkurencję, która jest wartością publiczną, podlegającą
ochronie prawnej. Jednocześnie ograniczanie liczby przedsiębiorców działających na przedmiotowym rynku
godzi także w interes konsumentów, którzy zmuszani są do korzystania wyłącznie z usług jednego lub
niewielkiej, ograniczonej liczby przedsiębiorców.
Ad 2. Rynkiem produktowym w rozpatrywanej sprawie jest rynek składowania odpadów
komunalnych stałych. W ujęciu geograficznym rynek stanowi składowisko odpadów komunalnych w
Smolnej.
Na rynku usług składowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Oleśnica, MGK Sp. z
o.o. zajmuje pozycję monopolistyczną, albowiem jest administratorem jedynego wysypiska urządzonego dla
potrzeb miasta i gminy Oleśnica. Ponieważ pozycja monopolistyczna jest kwalifikowaną pozycją
dominującą, tym samym pierwsza z przesłanek art. 8 ust. 2 pkt 5 została spełniona. Podnoszona przez
Uczestnika okoliczność, że na terenie miasta i gminy Oleśnica działają firmy zajmujące się wywozem
odpadów komunalnych stałych, które wskazały inne miejsca składowania tych odpadów (składowiska w
Lubinie, w Czmoniu i w Pilegrzymce) nie zmienia faktu, że jedynym składowiskiem odpadów komunalnych
dla miasta i gminy Oleśnica jest wysypisko w Smolnej.
Jeśli chodzi o rynek zbierania i wywozu odpadów komunalnych stałych, to na terenie miasta i gminy
Oleśnica oprócz MGK Sp. z o.o jeszcze cztery firmy posiadają przedmiotowe zezwolenia. Są to: Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. we Wrocławiu, PPUH Eko-Recykling Sp. z o.o. we Wrocławiu, PUK
Van Gansewinkiel - Dolny Śląsk w Oławie oraz Zakład Robót Ziemnych Usług Budowlanych i Komunalnych
Henryk Rowiński z Piecowic.
Spośród wymienionych podmiotów, tylko firma Zakład Robót Ziemnych Usług Budowlanych i
Komunalnych Henryk Rowiński ma zgodę na składowanie zbieranych odpadów na wysypisku w Smolnej.
Pozostałe firmy mają umowy na składowanie odpadów z wysypiskami znajdującymi się poza obszarem
miasta i gminy Oleśnica.
Tak więc z analizy pozycji rynkowej Uczestnika postępowania wynika, że posiadając pozycję
monopolistyczną na rynku sładowania odpadów komunalnych, może on ją wykorzystać i wpływać na
ograniczenie wolnej konkurencji na rynku współzależnym, jakim jest lokalny rynek zbierania i wywozu
odpadów z miasta i gminy Oleśnica.
Ad 3. Nadużyciem pozycji dominującej z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej 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 skupu 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. Usługa składowania odpadów
komunalnych świadczona przez Uczestnika postępowania jest więc towarem w rozumieniu ustawy
antymonopolowej. Przeprowadzone postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie wykazało, że
Wnioskodawca od sierpnia 2002 r. ubiega się o wydanie stosownego zezwolenia a prowadzenie działalności
w zakresie wywozu nieczystości stałych komunalnych z terenu miasta i gminy Oleśnica. Zgodnie z art. 8 ust.
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622
ze zm.) podmiot ubiegający się o zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych powinien udokumentować
gotowość ich odbioru przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub
unieszkodliwiania odpadów. MGK Sp. z o.o. odmawia wyrażenia zgody na przyszłe zawarcie umowy
składowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta i gminy Oleśnica na gminne
wysypisko odpadów komunalnych w Smolnej.
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Wydaje się logiczne i słuszne pod względem prawnym, że skoro Wnioskodawca, spełnia techniczne
wymagania instrukcji (posiada sprzęt specjalistyczny) i ubiega się o zezwolenie na świadczenie usług
zbierania i wywozu odpadów komunalnych stałych z terenu miasta i gminy Oleśnica, a do uzyskania tego
zezwolenia potrzebne jest spełnienie wymogu art. 8 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, polegającego na udokumentowaniu gotowości odbioru w/w odpadów przez składowisko odpadów to powinien taką zgodę na przyjmowanie odpadów otrzymać od zarządcy składowiska w Smolnej. Bezsporne
jest, że wysypisko to zostało zorganizowane dla potrzeb miasta i gminy Oleśnica (o tym jest także mowa w
punkcie 3.3. cytowanej wyżej instrukcji wysypiska). Zatem wszystkie pochodzące stąd odpady, co do zasady,
powinny znaleźć swoje miejsce na tym wysypisku.
Fakt, że wymienione wcześniej trzy firmy składują odpady z obszaru miasta i gminy Oleśnica na
wysypiskach znajdujących się poza jej obszarem nie ma tutaj znaczenia, ponieważ jest okolicznością
dotyczącą tylko specyfiki organizacji działania tych firm w zakresie zbierania i wywozu odpadów
komunalnych. Okoliczność, że jeden przedsiębiorca jest w stanie, w sposób nie przynoszący strat, przewozić
odpady komunalne na wysypisko położone poza obszar terytorialny danej gminy, nie może przesądzać faktu,
że prowadzenie tego typu działalności przez innego przedsiębiorcę o innych możliwościach logistycznych,
także nie będzie przynosić strat.
Ważne jest jednak to, iż z reguły składowiska odpadów komunalnych są zamknięte dla
przedsiębiorców zbierających odpady poza obszarem gminy na której potrzeby jest przeznaczone dane
składowisko.
W tych okolicznościach, zdaniem Prezesa Urzędu, Uczestnik w sposób bezpodstawny, naruszający
cytowany przepis art. 8 ust. 2 pkt 5 odmawia Wnioskodawcy korzystania z wysypiska urządzonego dla
potrzeb całej gminy.
Twierdzenie MGK Sp. z o.o., iż jest spółką prawa handlowego, samofinansującą się, na której ciążą
wszelkie koszty związane z utrzymaniem wysypiska i w związku z tym powinna mieć swobodę w doborze
kontrahentów dowożących odpady na wysypisko w Smolnej także należy uznać za nietrafne.
Oczywiste jest, że Uczestnik nie ma obowiązku zawierania umów cywilnoprawnych z każdym
podmiotem ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na usuwanie odpadów komunalnych. Nie dotyczy to
jednak przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów z
terenu miasta i gminy Oleśnica. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 5 marca 2003 r.
stwierdza wyraźnie, że podmiot prowadzący jedyne składowisko na obszarze gminy „jako monopolista nie
miał prawa odmówić przyjmowania odpadów na administrowane przez siebie składowisko, gdyż naruszało to
przepis art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy antymonopolowej” i dalej „prawo własności wysypiska nie ma charakteru
bezwzględnego i podlega ograniczeniom wynikającym z zasad współżycia społecznego, jak i bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, co wprost wynika z art. 140 Kc, definiującego treść prawa własności.
Przepisy ustawy antymonopolowej należą właśnie do grupy przepisów, które mogą prawo własności
ograniczać” (sygn. akt XVII Ama 40/02).
Dlatego, zdaniem Prezesa Urzędu Wnioskodawca starając się o udzielenie przedmiotowego
zezwolenia powinien otrzymać zaświadczenie o gotowości odbioru tych odpadów przez zarządcę wysypiska
gminnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Antymonopolowego (obecnie Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów) z dnia 17 kwietnia 2002 r. podmiot świadczący usługi w zakresie wywozu odpadów „nie ma
obowiązku tworzenia własnego wysypiska. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu prawa.
Składowanie i wywóz są dwoma różnymi usługami, a za każdą z nich jest pobierana opłata. Również powód
przyjmuje odpady odpłatnie i może stosowaną opłatę pobierać od zainteresowanego” (Sygn. akt XVII Ama
69/01).
W trakcie postępowania dowodowego Prezes Urzędu ustalił, że wymieniona wyżej firma H.
Rowińskiego z Piecowic posiadająca zezwolenie na wywóz odpadów na składowisko w Smolnej, prowadzi
także przedmiotową działalność na terenie sąsiedniej gminy Długołęka. Zdaniem MGK Sp. z o.o. firma
Zakład Robót Ziemnych Usług Budowlanych i Komunalnych Henryk Rowiński „daje gwarancję, że odpady
wożone przez tę firmę na wysypisko w Smolnej pochodzą wyłącznie z obszaru miasta i gminy Oleśnica, gdyż
są wożone w oznakowanych kontenerach typu KP7”. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby takie same
obowiązki w ramach zasad przyjmowania odpadów na składowisko, nałożyć także na Wnioskodawcę.
Jednak nawet i bez tego, jak twierdzi w cytowanym już wyżej wyroku z dnia 5 marca 2003 r. Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podnoszona przez administratora wysypiska okoliczność, że nie ma on
możliwości kontrolowania przywożonych odpadów, jest bez znaczenia, zważywszy na obowiązki
zarządzającego składowiskiem określone w art. 59 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Podsumowując powyższy stan prawny Sąd stwierdził, iż: „Tak
sformułowane obowiązki zarządzającego wysypiskiem jednoznacznie określają, że ma on obowiązek kontroli
składowania odpadów. Jeśli zatem powód z tego obowiązku się nie wywiązuje i składowisko pozostaje przez
część dnia bez kontroli, to stanowi to naruszenie prawa, które w żadnym wypadku nie uzasadnia odmowy
przyjmowania odpadów na składowisko od podmiotów świadczących usługi w zakresie ich wywozu. Zważyć
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też należało, że nie jest też rolą administratora wysypiska ocena wiarygodności podmiotu świadczącego usługi
w zakresie wywozu odpadów. Uprawnienie to bowiem zastrzeżone jest dla wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, stosownie do art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym nie ma ani prawnego, ani faktycznego uzasadnienia uporczywej
(dwukrotnej) odmowy umożliwienia spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sytuacji zwłaszcza, gdy dotyczy to podmiotu ubiegającego się
o zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Oleśnica.
Zatem nie ma wątpliwości, że MGK Sp. z o.o. będąc właścicielem i jednocześnie zarządcą wysypiska
odpadów komunalnych ma możliwość wpływania na poziom konkurencji na rynku zbierania i wywozu
odpadów komunalnych na obszarze miasta i gminy Oleśnica. Korzystając z tego wykorzystuje zajmowaną
pozycję monopolistyczną na rynku składowania odpadów komunalnych i przenosi swoją siłę rynkową na
współzależny rynek zbierania i wywozu odpadów komunalnych w celu eliminowania potencjalnych rywali.
Poprzez zakaz udostępniania wysypiska dla Wnioskodawcy ogranicza jego wolność gospodarczą niwecząc
podjęcie przez niego wykonywania usługi zbierania i wywozu nieczystości komunalnych stałych na obszarze
miasta i gminy Oleśnica. Jest to klasyczny przykład nadużywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej
poprzez dyskryminacyjną odmowę nawiązania stosunku prawnego. Takie działanie uczestnika jest niezgodne
z ustawą antymonopolową, ponieważ ogranicza wolną konkurencję na rynku i nie daje oparcia działalności
gospodarczej na mechanizmach rynkowych. Nie zapewnia równych szans przedsiębiorcom w prowadzeniu
przez nich działalności gospodarczej, opartej na zasadach nieskrępowanej konkurencji i przedsiębiorczości
prywatnej. W takich warunkach Wnioskodawca nie może korzystać z konstytucyjnej zasady swobody
prowadzenia działalności gospodarczej na równych prawach, bez względu na formę własności.
Reasumując, zdaniem Prezesa Urzędu, została spełniona druga przesłanka analizowanego przepisu
art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej, tj. nadużywanie pozycji dominującej na rynku polegającej na
przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Ponadto w związku z argumentem podnoszonym przez Uczestnika dotyczącym możliwości zawarcia
przez Wnioskodawcę umowy na składowanie odpadów z innym wysypiskiem leżącym poza obszarem miasta
i gminy Oleśnica, Prezes Urzędu zbadał sprawę także i w tym zakresie, tj. ewentualnego istnienia
alternatywnego miejsca składowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta i gminy
Oleśnica.
Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, że po pierwsze, MGK
Sp. z o.o. dysponuje (co podnoszono już wcześniej) jedynym wysypiskiem zorganizowanym w celu
składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta i gminy Oleśnica. Skoro Wnioskodawca
ubiega się o świadczenie swoich usług dla ludności na tym terenie to nie może być wątpliwości, że powinien,
co do zasady, korzystać z tego wysypiska. Po drugie, Wnioskodawca nie ma możliwości wyboru korzystania z
innego wysypiska poza wysypiskiem w Smolnej, ponieważ gminy sąsiednie mają zorganizowane wysypiska
na potrzeby własne - nie zezwalając na przyjmowanie odpadów spoza gminy. Wnioskodawca zwracał się z
przedmiotowym wnioskiem do tych gmin (Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda i Międzybórz) i wszędzie
otrzymał odpowiedź odmowną.
Zdaniem Prezesa Urzedu, wobec takich stanowisk sąsiednich gmin, można stwierdzić, brak
alternatywnego miejsca składowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta i gminy
Oleśnica.
W świetle przedstawionych wyżej faktów, Prezes Urzędu uznał, że zostały spełnione łącznie
wszystkie wymagane przesłanki dla zakwalifikowania działań MGK Sp. z o.o. (brak zgody na gotowość
zawarcia umowy składowania na wysypisku w Smolnej odpadów pochodzących z miasta i gminy Oleśnica)
jako praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej.
Zgodnie z art. 90 ustawy antymonopolowej Prezes Urzędu może decyzji nadać rygor
natychmiastowej wykonalności w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona konkurencji lub ważny
interes konsumentów. Wykorzystanie tej instytucji winno być traktowane jako wyjątek może ono bowiem
wywołać nieodwracalne bądź trudno odwracalne skutki dla przedsiębiorcy będącego adresatem decyzji.
Zdaniem Prezesa Urzędu, sytuacja wnioskodawcy, nie mogącego od ponad pół roku podjąć
działalności wywozu odpadów stałych z obszaru miasta i gminy Oleśnica w związku ze stosowaniem przez
MGK Sp. z o.o. praktyki ograniczającej konkurencję, przejawiającej się w zakazie dostępu na wysypisko w
Smolnej, upoważnia do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przyjęcie odmiennego
poglądu mogłoby prowadzić do sytuacji, kiedy w toku trwającego wiele miesięcy postępowania
międzyinstancyjnego MGK Sp. z o.o., stosując nadal nielegalne praktyki monopolistyczne może spowodować
negatywne skutki dla rozwoju konkurencji na lokalnym rynku, poprzez doprowadzenie do ostatecznego
wycofania się Wnioskodawcy z działalności na obszarze miasta i gminy Oleśnica z powodu wydłużającej się
procedury dotyczącej uzyskania przedmiotowych zezwoleń w Urzędach Miasta oraz Gminy Oleśnica. W tej
sytuacji ochrona związana z naruszeniem ustawy antymonopolowej miałaby charakter czysto iluzoryczny.
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Prezes Urzędu decydując się na nałożenie niniejszą decyzją kary pieniężnej wziął przede wszystkim
pod uwagę szczególnie antykonkurencyjny charakter zachowania Uczestnika na lokalnym rynku zbierania i
wywozu odpadów komunalnych, które należy potraktować jako działanie subiektywne, świadome i celowo
nakierowane na ograniczanie konkurencji na wymienionym rynku. Zdając sobie sprawę z przewagi
konkurencyjnej na rynku zbierania i wywozu odpadów komunalnych i z racji posiadania monopolu na rynku
składowania odpadów komunalnych stałych, MGK Sp. z o.o. wykorzystała ten fakt w sposób nieuczciwy i
bezprawny, co w świetle przeprowadzonego postępowania, czyni zasadnym nałożenie kary pieniężnej,
zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Zważywszy na powyższe kara pieniężna orzeczona przez Prezesa Urzędu, w kwocie stanowiącej 0,2
% przychodu MGK Sp. z o.o. w 2002 roku, ma charakter głównie dyscyplinujący i została ustalona na
poziomie tylko 2 % maksymalnej kwoty, która jako kara mogłaby być w tym przypadku nałożona, zgodnie z z
art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji. [...]
257
Decyzja
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie za ograniczającą
konkurencję
(Nr DPI-27/2003)
I. Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustawą antymonopolową” po
przeprowadzeniu z urzędu postępowania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje
działania Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie polegające na:
- automatycznym zawieraniu kolejnej umowy o abonament na czas określony - w razie braku
wypowiedzenia umowy przez abonenta na 1 miesiąc przed jej końcem,
- nakładaniu na abonentów obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie w przesłaniu tzw. Formularza
Zwrotu Sprzętu, w przypadku, gdy sprzęt fizycznie został zwrócony dystrybutorowi,
- wyznaczeniu terminu, przekraczającego czterdzieści dni, na ostateczne rozliczenie z abonentem
za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art. 8 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy polegającą na nadużywaniu
pozycji dominującej poprzez narzucanie przez przedsiębiorcę Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. uciążliwych
warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej, po przeprowadzeniu z
urzędu postępowania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje działania Canal+ Cyfrowy
Sp. z o.o. polegające na rozpoczęciu procedury windykacyjnej bez uprzedniego rozpatrzenia skargi abonenta
kwestionującej zasadność lub wysokość świadczenia za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art.
8 ust. 2 pkt 7 w/w ustawy, polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej poprzez stwarzanie konsumentom
uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na
rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.
W kontekście powyższej definicji, Prezes Urzędu uznał, iż w przedmiotowym postępowaniu rynkiem
właściwym jest rynek dystrybucji płatnej telewizji cyfrowej, nadawanej za pośrednictwem satelity, do
odbiorców końcowych. Zakres geograficzny tak określonego rynku obejmuje cały obszar Polski.
Uznając, iż w przedmiotowej sprawie, zasadne jest zawężenie rynku właściwego do rynku
dystrybucji płatnej telewizji cyfrowej, nadawanej za pośrednictwem satelity, Prezes Urzędu wziął pod uwagę
następujące argumenty:
- operatorzy satelitarnych platform cyfrowych oferują usługi płatnej telewizji, tym samym rynek właściwy
nie dotyczy naziemnej telewizji analogowej, która jest telewizją bezpłatną;
- w porównaniu z satelitarnymi platformami cyfrowymi dostępność telewizji kablowej jest znacząco
ograniczona. Jej zasadniczą cechą jest to, iż jest ona obecna przede wszystkim na obszarach
zurbanizowanych, zapewniających dostęp do większych skupisk ludzkich. Im więcej abonentów na jak
najmniejszym obszarze, tym bardziej opłacalna staje się działalność operatora telewizji kablowej. Z tego
względu jest ona całkowicie nieobecna na terenach wiejskich, natomiast w miastach możliwość
skorzystania z oferty danego operatora telewizji kablowej uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy
posiada ona na danym terenie odpowiednią infrastrukturę techniczną. W przypadku przekazu
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satelitarnego powyższe ograniczenia nie występują. Oferty platform cyfrowych dostępne są na obszarze
całego kraju, co oznacza potencjalnie nieograniczone możliwości dotarcia do odbiorcy;
- dystrybucja telewizji płatnej nadawanej za pośrednictwem satelity i w sieciach kablowych jest
substytutywna - od strony zawartości programowej - tylko w ograniczonym zakresie. Za substytucyjne
można uznać oferty największych operatorów telewizji kablowych zawierające różnorodne kanały
telewizyjne, w tym - za dodatkową opłatą - kanały typu premium. Błędem byłoby natomiast uznanie, iż
substytutem dla oferty Cyfry+ jest oferta małej telewizji kablowej - obejmującej swym zasięgiem np.
osiedle mieszkaniowe - zawierająca ograniczoną liczbę kanałów;
- nadawanie programów za pośrednictwem satelity w systemie cyfrowym wymaga wyposażenia abonentów
w specjalistyczny sprzęt (antena satelitarna oraz dekoder z kartą) umożliwiający odbiór transmitowanych
drogą satelitarną sygnałów oraz ich odpowiednie przetworzenie z technologii cyfrowej na analogową, jak
również zapewniający danemu abonentowi dostęp (dostęp warunkowy) do wybranych przez niego
programów (pakietu programów). W związku z tym, iż koszt zakupu sprzętu - zwłaszcza dekodera - przez
indywidualnego odbiorcę jest stosunkowo wysoki, obaj operatorzy satelitarnych platform cyfrowych
udostępniają abonentom odpowiedni sprzęt będący ich własnością. W zamian za to pobierają
comiesięczne opłaty stanowiące jeden z elementów należności płaconych operatorowi za świadczone
usługi. Abonenci satelitarnych platform cyfrowych zobowiązani są także do uiszczenia jednorazowej
kaucji (w przypadku platformy Polsatu Cyfrowego S.A.: „kaucja zwrotna” wynosi 50 zł, zaś w przypadku
platformy Cyfry+ „kaucja gwarancyjna” wynosi aż 199 zł). W kontekście powyższego, abonenci
satelitarnych platform cyfrowych zmuszeni są do poniesienia większych nakładów jednorazowych;
- w decyzji Nr DDI - 60/2001 (w sprawie koncentracji pomiędzy Cyfrą+ i Wizją TV) Prezes Urzędu
stwierdził odrębność rynku płatnej telewizji cyfrowej nadawanej za pośrednictwem satelity od rynku
płatnej telewizji nadawanej drogą kablową. Od powyższej decyzji operator Cyfry+ nie złożył odwołania.
Należy przy tym zaznaczyć, iż w przedmiotowej decyzji Prezes Urzędu podkreślił, iż wyznaczając rynek
relewantny odniósł się on do jego konkurencyjności ujmowanej od strony operatorów telewizji
satelitarnej, a nie od strony operatorów telewizji kablowej. Zdaniem Prezesa Urzędu, przedmiot
niniejszego postępowania jednoznacznie wskazuje, iż zasadne jest zastosowanie tej zasady także w
niniejszej sprawie. Tym samym, dla operatora telewizji kablowej konkurentem jest satelitarna platforma
cyfrowa, ale nie odwrotnie.
Prezes Urzędu uznał, iż na rynku właściwym Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. zajmuje pozycję dominującą
z następujących względów:
- udział Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w rynku dystrybucji płatnej telewizji cyfrowej, nadawanej za
pośrednictwem satelity, do odbiorców końcowych wynosi ponad 40 % (udział mierzony jest liczbą
abonentów obydwu operatorów satelitarnych platform cyfrowych i wynosi: Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. –
63 %, Polsat Cyfrowy S.A. – 37 %); z udziałem rynkowym przekraczającym 40%, art. 4 pkt 9 ustawy
antymonopolowej wiąże już możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów,
kontrahentów oraz konsumentów;
- oferta programowa jedynego jej konkurenta, tj. Polsatu Cyfrowego S.A. jest znacznie uboższa, w
szczególności brakuje w niej kanałów filmowych typu premium (oba takie kanały dostępne w polskiej
wersji językowej obecne są tylko w ofercie Cyfry+); należy zauważyć, iż posiadanie kanałów filmowych
typu premium w ofercie telewizji cyfrowej w dużym stopniu podnosi jej atrakcyjność, a tym samym w
sposób znaczący wpływa na liczbę abonentów;
- Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. dysponuje umowami na wyłączność z nadawcami niektórych kanałów
tematycznych; klauzule wyłączności zapobiegają w tym przypadku możliwości poszerzenia oferty
programowej konkurencyjnej platformy, a tym samym utrwalają atrakcyjność usług Canal+ Cyfrowy Sp.
z o.o. i jego pozycję na rynku;
- Polsat Cyfrowy S.A. jest mniej doświadczonym uczestnikiem rynku. W momencie rozpoczęcia przez
niego świadczenia usług, na rynku obecne już były dwie platformy: Cyfra+ i Wizja TV;
- istotne wzmocnienie pozycji rynkowej Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. nastąpiło po koncentracji z platformą
Wizja TV, w wyniku której Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. przejął jej abonentów;
- Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. jest związany z grupą kapitałową Canal+ świadczącą (bezpośrednio lub
pośrednio, we współpracy z innymi podmiotami) usługi dystrybucji płatnej telewizji cyfrowej, nadawanej
za pośrednictwem satelity, do odbiorców końcowych w innych krajach europejskich oraz będącą nadawcą
niektórych kanałów dostępnych na platformie Cyfry+;
- brak potencjalnej konkurencji; wysokie bariery wejścia na rynek związane z koniecznością poniesienia
znacznych nakładów finansowych oraz równie wysokie koszty prowadzenia działalności, jak również
obowiązek uzyskania koncesji - dobra prawnie reglamentowanego - przyznawanej przez
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rozprowadzanie programów w sposób
bezprzewodowy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr
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101, poz. 1114 – tekst jednolity) wskazują, iż prawdopodobieństwo pojawienia się na rynku właściwym
nowej konkurencji jest niewielkie.
I. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy antymonopolowej zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na
rynku właściwym poprzez narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących przedsiębiorcy
narzucającemu te warunki nieuzasadnione korzyści. W celu stwierdzenia powyższej praktyki ograniczającej
konkurencję, konieczne jest, zatem łączne spełnienie następujących przesłanek:
- posiadanie przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. pozycji dominującej na rynku właściwym (co zostało wykazane
powyżej),
- uciążliwy charakter warunków umowy tj. Regulaminu,
- narzucanie abonentom tych warunków przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.,
- uzyskanie z tego tytułu nieuzasadnionych korzyści przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. kosztem abonentów.
Prezes Urzędu zarzucił Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. narzucenie trzech uciążliwych warunków:
1. automatycznego zawierania kolejnej umowy o abonament na czas określony - w razie braku
wypowiedzenia umowy przez abonenta na 1 miesiąc przed jej końcem;
2. nakładania na abonentów obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie w przesłaniu tzw. Formularza
Zwrotu Sprzętu, w przypadku, gdy sprzęt fizycznie został zwrócony dystrybutorowi;
3. wyznaczenia terminu, przekraczającego czterdzieści dni, na ostateczne rozliczenie z abonentem.
Konsumenci w nadsyłanych skargach podnosili niemożność rozwiązania umowy, która została im
automatycznie przedłużona na czas określony. Abonenci niezadowoleni z usług Cyfry+ - zazwyczaj krótko po
automatycznym przedłużeniu umowy - wyrażali chęć zakończenia wiążącego ich stosunku umownego.
Powyższy zapis Regulaminu uniemożliwiał im rozwiązanie umowy w możliwie krótkim terminie, a tym
samym narażał ich na ponoszenie wysokich kosztów związanych z obowiązywaniem przedłużonej umowy.
W ocenie Prezesa Urzędu takie postanowienie Regulaminu było znacząco niekorzystne dla abonenta,
gdyż zmuszało go - wbrew jego woli - do pozostawania w stosunku umownym do końca kolejnego okresu
umownego tj. 12 lub 24 miesięcznego.
Zdaniem Prezesa Urzędu nie uzasadnia takiego działania fakt, iż - jak twierdzi Canal+ Cyfrowy Sp. z
o.o. - przy zawieraniu umowy o abonament musi on „brać pod uwagę kwestię amortyzacji wynajmowanego
sprzętu oraz zwrotu poczynionych inwestycji na zakup sprzętu w określonym przedziale czasowym.” W opinii
Prezesa Urzędu taki argument jest nie do zaakceptowania. Operator Cyfry+ powinien liczyć się z możliwością
niezawarcia przez abonenta kolejnej umowy, a w związku z tym konieczność amortyzacji wynajmowanego
sprzętu powinna być uwzględniona już w długości pierwszego okresu umowy.
Warto przy tym podkreślić, iż generalną zasadą obowiązującą w obrocie gospodarczym jest
„przedłużanie” umów zawartych na czas określony, na umowy obowiązujące na czas nieokreślony. Tym
samym praktyka stosowana przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. odbiegała od praktyki przyjętej w obrocie
gospodarczym.
Uciążliwość tego warunku umownego polegała zatem na przymusowym pozostawaniu w stosunku
umownym, bez możliwości rozwiązania go w terminie akceptowalnym dla abonenta. Tym samym trudno
sobie wyobrazić, aby w hipotetycznej sytuacji istnienia możliwości negocjowania treści Regulaminu przez
konsumenta, zgodził się on na takie postanowienie Regulaminu.
Oczywistym jest przy tym, iż powyższy zapis Regulaminu skutkował nieuzasadnioną korzyścią dla
Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w postaci „przywiązania do siebie” abonenta stosunkiem umownym i tym samym
zapewnienie sobie dalszych długoterminowych wpływów wynikających z umowy o abonament.
Automatyczne zawieranie umowy na kolejny taki sam okres (12 lub 24 miesięczny) umożliwiało wprawdzie
jej wypowiedzenie już w pierwszym miesiącu jej trwania, ale nie zwalniało z obowiązku ponoszenia
comiesięcznych opłat. Przykładowo: w najbardziej niekorzystnej sytuacji oznaczało to obowiązek uiszczania
należności aż przez kolejne 23 miesiące. W przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony, z zazwyczaj
3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, powyższa sytuacja oznaczałaby obowiązek ponoszenia opłat jedynie
przez 3 miesiące.
Ze skarg otrzymanych przez Prezesa Urzędu wynika, iż na abonentów Cyfry+ nakładana była kara
umowna za opóźnienie w przesłaniu tzw. Formularza Zwrotu Sprzętu. Należy przy tym zauważyć, iż
Regulamin przewidywał skomplikowaną procedurę związaną ze zwrotem sprzętu operatorowi Cyfry+ po
wygaśnięciu umowy. W świetle postanowień Regulaminu, faktyczny zwrot sprzętu nie był wystarczający.
Obowiązkiem abonenta było również terminowe przesłanie operatorowi należycie wypełnionego Formularza
Zwrotu Sprzętu. Z przedstawianych w skargach stanów faktycznych wynikało, iż owo opóźnienie w
przesłaniu przedmiotowego formularza było efektem niedostarczenia go abonentowi przez operatora. W opinii
Prezesa Urzędu bezzasadny jest argument Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., iż przedmiotowy zapis Regulaminu ma
na celu zdyscyplinowanie abonentów. „W takiej sytuacji - jak twierdził operator Cyfry+ - fakt, iż sprzęt
został faktycznie zwrócony, ma niewielkie znaczenie na ponoszone przez Spółkę dodatkowe koszty, a ponadto
poważnie utrudnia ponowne, szybkie wprowadzenie dekoderów do obrotu, przez co Spółka ponosi wymierne
straty. ”Wskutek powyższych działań Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., abonenci obarczani byli obowiązkiem
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zapłaty kary w wysokości 300 zł (poprzednio obowiązujący regulamin przewidywał aż 500 zł) nie za fakt
niezwrócenia sprzętu, ale za „samo” nieprzesłanie formularza potwierdzającego jego zwrot. Takie
postępowanie Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. stanowiło - w opinii Prezesa Urzędu - ciężar większy od
powszechnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju. W opinii Prezesa Urzędu, system zaproponowany w
Regulaminie należało uznać za niewydolny. Sytuacje faktyczne, o których informowali w swoich skargach
konsumenci wskazują, iż przy takim zapisach Regulaminu i poziomie obsługi klienta, ciężar związany ze złą
organizacją pracy operatora Cyfry+ został przeniesiony na abonentów.
Powyższy zapis Regulaminu skutkował nieuzasadnioną korzyścią dla Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w
postaci zysku finansowego (300 zł od abonenta) osiągniętego często tylko i wyłącznie wskutek jego własnych
zaniedbań. Z sytuacji faktycznych opisywanych przez konsumentów wynika, iż operator Cyfry+ nagminnie
nie dopełniał obowiązku przesłania abonentowi Formularza Zwrotu Sprzętu.
Termin przekraczający czterdzieści dni (obecnie do 70 dni, a uprzednio 90 dni) powoduje, iż abonent
nie może dysponować kwotą wpłaconą na rzecz Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. jako tzw. kaucją gwarancyjną
(199 zł). Tym samym, praktyka operatora Cyfry+ skutkowała długotrwałym zamrożeniem środków
pieniężnych jego abonentów, co w praktyce oznaczało, iż zostali oni pozbawieni możliwości rozporządzania
swoją własnością.
Zważywszy na to, iż - jak wynika ze skarg konsumentów - rezygnacja z usług operatora Cyfry+
związana była często z pogorszeniem ich sytuacji materialnej, odzyskanie kwoty w wysokości 199 zł w
możliwie krótkim terminie było kwestią istotną.
Prezes Urzędu nie podzielił argumentu, jakoby tak długi termin był „niezbędny z uwagi na
konieczność wykonania określonych czynności dotyczących rozliczenia danego abonenta”. Niedopuszczalne
jest, aby Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. obciążał abonentów brakiem sprawnej obsługi klienta w zakresie
ostatecznego rozliczenia pomiędzy operatorem a danym abonentem. Z tego względu należy uznać, iż
przedmiotowe postanowienie Regulaminu stanowiło dla abonentów warunek uciążliwy.
Nie ulega również wątpliwości, iż taka praktyka Canal+ Cyfrowy przynosiła mu nieuzasadnione
korzyści. Termin przekraczający czterdzieści dni powodował, iż Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. dysponował
kwotą wpłaconą przez abonenta jako kaucją gwarancyjną (199 zł). Nieuzasadnione korzyści polegały na
praktycznie nieograniczonej możliwości korzystania ze środków pieniężnych abonentów (por. wyrok Sądu
Antymonopolowego z dnia 27 czerwca 2001 r. sygn. akt XVII Ama 88/00). Taka praktyka ze strony operatora
Cyfry+ oznaczała przymusowe kredytowanie jego działalności przez abonentów. Dysponując środkami
pieniężnymi abonentów operator Cyfry+ mógł nimi obracać i przez to zwiększać swoje przychody w sposób
nieuprawniony.
Jednocześnie Prezes Urzędu stwierdził zaniechanie stosowania praktyki polegającej na:
- automatycznym zawieraniu kolejnej umowy o abonament na czas określony - w razie braku
wypowiedzenia umowy przez abonenta na 1 miesiąc przed jej końcem,
- nakładaniu na abonentów obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie w przesłaniu tzw. Formularza
Zwrotu Sprzętu, w przypadku, gdy sprzęt fizycznie został zwrócony dystrybutorowi,
- wyznaczeniu terminu, przekraczającego czterdzieści dni, na ostateczne rozliczenie z abonentem.
Podstawą stwierdzenia zaniechania stosowania przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. powyższej praktyki
jest fakt, iż operator podjął stosowne kroki w celu zaniechania zarzucanych mu działań. W następstwie
powyższego, Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. wprowadził nowy regulamin (ważny od dnia 1 grudnia 2002 r.).
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy antymonopolowej zakazane jest nadużywanie pozycji
dominującej na rynku właściwym poprzez stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia
swoich praw. Zdaniem Prezesa Urzędu wskazaną praktykę stanowią działania Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.
polegające na rozpoczęciu procedury windykacyjnej bez uprzedniego rozpatrzenia skargi abonenta
kwestionującej zasadność lub wysokość świadczenia.
Oburzenie klientów powodował fakt, iż zamiast odpowiedzi od operatora otrzymywali oni w
szczególności:
- „wezwanie do zapłaty” rzekomego długu od firmy windykacyjnej (z zastrzeżeniem, iż nieuregulowanie
należnej kwoty spowoduje przekazanie sprawy do dalszego bezpośredniego postępowania windykacyjnego,
sądowego i egzekucyjnego);
- „ostateczne wezwanie do zapłaty” (z napisem: „Przedstawiamy pozew o zapłatę. Zostanie on wycofany w
przypadku terminowego uregulowania należności”);
- „przedsądowe wezwanie do zapłaty” z propozycją ugody (bez możliwości negocjowania jej warunków
przez abonenta), która polega na rozłożeniu na raty rzekomego zadłużenia;
- „informacja o rozpoczęciu procedury ustalenia majątku” z wezwaniem „dłużnika po raz ostatni” wraz z
zawiadomieniem o kolejnych środkach jakie zostaną podjęte w celu wyegzekwowania długu (wizyta
windykatorów, egzekucja komornicza, agencja detektywistyczna ustalająca majątek nadający się do
egzekucji itp.).

32

Zaznaczyć przy tym należy, iż konsument jest nieprofesjonalnym uczestnikiem rynku, a zatem należy
przyjąć, iż m.in. jego świadomość prawna jest zdecydowanie niższa niż przedsiębiorcy - profesjonalnego
uczestnika obrotu gospodarczego. Dochodzenie przez abonentów ewentualnych roszczeń z tytułu
nienależytego wykonania zobowiązań przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. mimo, że możliwe na drodze
postępowania sądowego, faktycznie jest nierealizowalne, z uwagi na przewlekłość postępowań przed sądem
powszechnym, a przede wszystkim ze względu na aspekt finansowy. Należy bowiem zauważyć, iż
wystąpienie na drogę sądową wymaga poniesienia kolejnych nakładów związanych z kosztami postępowania
procesowego i egzekucyjnego. Taka sytuacja jest z pewnością wysoce uciążliwa dla abonenta. Stąd też tak
wiele skarg kierowanych do Prezesa Urzędu z prośbą o pomoc.
W kontekście powyższego, Prezes Urzędu stwierdził, że zakwestionowane działania Canal+ Cyfrowy
Sp. z o.o. uniemożliwiały skuteczne wyjaśnienie zakresu praw i obowiązków wynikających z umowy, co
naruszało bezpieczeństwo ekonomiczne i prywatność konsumentów, a tym samym stwarzało im uciążliwe
warunki dochodzenia swoich praw.
Jednocześnie Prezes Urzędu stwierdził zaniechanie stosowania praktyki polegającej na rozpoczęciu
procedury windykacyjnej bez uprzedniego rozpatrzenia skargi abonenta kwestionującej zasadność lub
wysokość świadczenia.
Podstawę stwierdzenia zaniechania stosowania przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. powyższej praktyki
jest fakt, iż operator podjął stosowne kroki w celu zaniechania zarzucanego mu działania. W następstwie
powyższego, Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. wprowadził nowy regulamin (ważny od dnia 1 grudnia 2002 r. )
zawierający stosowne uregulowania w tym zakresie.
W świetle art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu działając w interesie publicznym,
chroni interesy przedsiębiorców i konsumentów.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 29 maja 2001 r., sygn. akt I CKN
1217/98) publicznoprawny charakter ustawy powoduje, iż znajduje ona zastosowanie wówczas, gdy jest
zagrożony lub naruszony interes publiczny, polegający na zapewnieniu właściwych warunków
funkcjonowania rynku gospodarczego. Rynek taki funkcjonować może prawidłowo, gdy zapewniona jest
możliwość powstania i rozwoju konkurencji. Za zagrożenie lub naruszenie konkurencji w takim rozumieniu
należy uznać, zdaniem Sądu, jedynie takie działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu
uczestników rynku gospodarczego, a więc gdy dotyczą konkurencji rozumianej nie jako sytuację
pojedynczego przedsiębiorcy, lecz jako zjawisko charakteryzujące funkcjonowanie gospodarki. Z uwagi na to,
iż do krąg uczestników rynku gospodarczego obejmuje także konsumentów, powyższe stanowisko Sądu
Najwyższego w pełni znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie.
Wobec powyższego orzeka się jak w sentencji. [...]
258
Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2003 r.
1. Decyzja z dnia 3.01.2003 r. (nr RKT-1/2003) o nałożeniu kary pieniężnej na Rethmann Recycling
Sp. z o.o. w Warszawie z tytułu niewykonania w terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru
koncentracji polegającej na nabyciu udziałów Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych Sp. z o.o. w
Gliwicach
2. Decyzja z dnia 6.01.2003 r. (nr RBG-1/2003) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku Bronisława Zastawnego przeciwko Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. w Toruniu
3. Decyzja z dnia 9.01.2003 r. (nr DPI-1/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu przez The Timken Company w USA kontroli nad The Torrington Company w USA
4. Decyzja z dnia 9.01.2003 r. (nr DPI-2/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu kontroli przez Commatone Ltd. w Wlk. Brytanii poprzez nabycie udziałów Gyproc
Benelux SA/NV w Belgii
5. Decyzja z dnia 9.01.2003 r. (nr DDF-1/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Tarmac International Holdings B.V. w Holandii kontroli nad KB
Tarmac Sp. z o.o. w Warszawie
6. Decyzja z dnia 13.01.2003 r. (nr RKT-2/2003) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku „Transportowiec” Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Gminie Jaworzno
7. Decyzja z dnia 14.01.2003 r. (nr RKT-3/2003) o uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Małgorzacie Łubkowskiej i Wiesławowi
Łubkowskiemu - Zakład Usług Pogrzebowych „Hades” w Bytomiu
8. Decyzja z dnia 15.01.2003 r. (nr RKT-4/2003) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa TiC - Z. Trzcionkowski A. Cieślik Spółka Jawna
w Bukownie przeciwko Będzińskiemu Zakładowi Elektroenergetycznemu S.A. w Będzinie
9. Decyzja z dnia 16.01.2003 r. (nr DPI-3/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
nabyciu przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w
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10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

Katowicach części majątku Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w Rudzie Śląskiej, Gliwickiej Spółki
Węglowej S.A. w Gliwicach, Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Tychach, Rybnickiej Spółki
Węglowej S.A. w Rybniku, Zakładu Górniczego Bytom II Sp. z o.o. w Bytomiu, Zakładu
Górniczego Bytom III Sp. z o.o. w Bytomiu, Zakładu Górniczego Centrum Sp. z o.o. w Bytomiu,
Zakładu Górniczego Piekary Sp. z o.o. w Piekarach, łącznie z wydzieloną w wyniku podziału częścią
Zakładu Górniczego „Brzeziny” Sp. z o.o.
Decyzja z dnia 17.01.2003 r. (nr RKT-5/2003) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu oraz na wniosek przedsiębiorców Dariusza Moim oraz Jarosława Ryżyj - „BOSS”
Usługi Transportowo-Przewozowe s.c. w Żorach przeciwko Gminie Rybnik i Gminie Żory (publ.poz. 250 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 20.01.2003 r. (nr DPI-5/2003) o nałożeniu kary pieniężnej na Elektrim
Telekomunikacja Sp. z o.o. w Warszawie za niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku
zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad El Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 21.01.2003 r. (nr DPI-4/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu przez Novoferm GmbH w Niemczech kontroli nad Gerda Sp. z o.o. w Warszawie i Gerda 3
Sp. z o.o. w Starachowicach
Decyzja z dnia 23.01.2003 r. (nr RKT-6/2003) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko: STALEXPORT – TRANSROUTE Autostrada S.A. w Mysłowicach,
przedsiębiorcy Lidii Kapustce - Pomoc Drogowa. Auto Naprawa. Złomowanie Samochodów w
Chełmie Śląskim, przedsiębiorcy Rajmundowi Kapustce - Ratownictwo Drogowe RAJ-HOL „TIR”
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Chełmie Śląskim, przedsiębiorcy Romanowi Mazurowi
Auto-Złom i Wypożyczalnia Samochodów w Mysłowicach, przedsiębiorcom Andrzejowi
Poznańskiemu i Tomaszowi Londze - Pomoc Drogowa SOS s.c. w Krakowie (publ. - poz. 251 w
niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 24.01.2003 r. (nr RKT-7/2003) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mikołowie przeciwko
Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie
Decyzja z dnia 29.01.2003 r. (nr DPI-6/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na utworzeniu przez: Oxeno Olefinchemie GmbH w Niemczech oraz Celanese
Chemicals Europe GmbH w Niemczech wspólnego przedsiębiorcy - European Oxo Chemicals
GmbH w Niemczech
Decyzja z dnia 29.01.2003 r. (nr DPI-7/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej
na przejęciu przez Statoil Danmark A/S w Danii kontroli nad Preem Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 3.02.2003 r. (nr DPI-8/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej
na objęciu przez Basell Europe Holdings B.V. w Haarlemmermeer udziałów Poliolefiny Polska Sp. z
o.o. w Płocku
Decyzja z dnia 5.02.2003 r. (nr RLU-4/03) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nr RLU-23/98
Decyzja z dnia 5.02.2003 r. (nr RKR-4/2003) o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek
Gminy Dąbrowa Tarnowska przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w
Dąbrowie Tarnowskiej (publ. - poz. 252 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 7.02.2003 r. (nr DPI-9/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej
na przejęciu przez spółkę BCP Acquisition Company L.L.C. w USA kontroli nad TRW Incorporation
w Cleveland w USA
Decyzja z dnia 7.02.2003 r. (nr DPI-10/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej
na przejęciu przez Cidron A/S w Danii kontroli nad Maersk Medical A/S w Danii
Decyzja z dnia 7.02.2003 r. (nr DDF-2/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji,
polegającej na przejęciu przez NK-Holding Oy Ab w Finlandii kontroli nad Nordkalk Corporation w
Finlandii
Decyzja z dnia 12.02.2003 r. (nr RWR-3/2003) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Gazyfikacji Mirkowa” w Mirkowie przeciwko
Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
Decyzja z dnia 12.02.2003 r. (nr DPI-11/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Bain Capital Investors L.L.C. w USA kontroli nad Polifarb CieszynWrocław S.A. we Wrocławiu, Sigma Coatings (Lakiery i Farby ) Sp. z o.o. w Gdyni, Kalon Polska
Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 14.02.2003 r. (nr RKR-5/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na objęciu przez Prezesa Zarządu Fabryki Wagon w Ostrowie Wielkopolskim S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim funkcji Prezesa Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. w Gniewczynie
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26. Decyzja z dnia 14.02.2003 r. (nr RLU-5/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na nabyciu przez HPP Holdings, Inc. w Cumming wszystkich udziałów Zakładu
Elementów Tocznych Sp. z o.o. w Kraśniku od Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. w Kraśniku
27. Decyzja z dnia 14.02.2003 r. (nr DDF-3/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Household International Europe Limited w Wielkiej Brytanii kontroli
nad Polskim Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie
28. Decyzja z dnia 14.02.2003 r. (nr DDF-4/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie kontroli nad Cornaxpol Sp. z o.o.
w Biłgoraju
29. Decyzja z dnia 17.02.2003 r. (nr DPI-12/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Lafarge Gips Beteiligungsgesellschaft mbH w Niemczech kontroli nad
Unigyp Polska Sp. z o.o. w Warszawie
30. Decyzja z dnia 18.02.2003 r. (nr RKR-6/2003) o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek
przedsiębiorcy Stefana Wrzaska - Zakład Produkcyjno-Usługowy CMOL-FRUT w Cmolasie w
sprawie nadużywania pozycji dominującej przez Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. w
Rzeszowie (publ. - poz. 253 w niniejszym nr Dziennika)
31. Decyzja z dnia 18.02.2003 r. (nr DDF-5/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na utworzeniu przez „Polskie Huty Stali” S.A. w Katowicach i Fundację Własności
Pracowniczej w Krakowie wspólnego przedsiębiorcy Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. w
Krakowie
32. Decyzja z dnia 19.02.2003 r. (nr DDF-6/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie kontroli nad Cornaxpol Sp.
z o.o. w Biłgoraju
33. Decyzja z dnia 20.02.2003 r. (nr RKT-8/2003) o umorzeniu ze względu na przedawnienie
postępowania antymonopolowego na wniosek przedsiębiorcy Dariusza Juraszka - „Juratech” w
Częstochowie w sprawie nadużywania pozycji dominującej przez Zakład Energetyczny Częstochowa
S.A. w Częstochowie
34. Decyzja z dnia 21.02.2003 r. (nr DPI-13/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Spółkę Servipharm AG w Szwajcarii kontroli nad Lek Farmacevtska
drużba d.d. w Słowenii
35. Decyzja z dnia 21.02.2003 r. (nr DDF-7/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez ComputerLand S.A. w Warszawie kontroli nad spółką Projekty
Bankowe Polsoft Sp. z o.o. w Poznaniu
36. Decyzja z dnia 25.02.2003 r. (nr RPZ-1/2003) o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie przeciwko Gminie Stare Miasto
37. Decyzja z dnia 25.02.2003 r. (nr DDF-8/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na połączeniu się IMPAP Sp. z o.o. w Tczewie i Europapier Polska Sp. z o.o. w
Kostrowcu
38. Decyzja z dnia 26.02.2003 r. (nr DPI-14/2003) o nałożeniu kary pieniężnej za nieudzielanie w
terminie informacji dotyczących Biura Obsługi Klientów Muranów i Biura Obsługi klientów Ochota
przez TP S.A. w Warszawie
39. Decyzja z dnia 26.02.2003 r. (nr RKR-7/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A w Ropczycach kontroli nad
Chrzanowskimi Zakładami Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Chrzanowie
40. Decyzja z dnia 26.02.2003 r. (nr DDF-9/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Metsä Tissue Oyj w Finlandii kontroli nad Krapex Sp. z o.o. w
Krapkowicach
41. Decyzja z dnia 28.02.2003 r. (nr DPI-16/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Górażdże Cement S.A. w Choruli kontroli nad Klosters Sp. z o.o. we
Wrocławiu
42. Decyzja z dnia 28.02.2003 r. (nr RGD-1/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu kontroli przez POL - Crewing Sp. z o.o. w Gdyni nad Portowym Zakładem Zaopatrzenia
Sp. z o.o. w Gdyni
43. Decyzja z dnia 28.02.2003 r. (nr DPI-17/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Górażdże Cement S.A. w Choruli nad Ekocem Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej
44. Decyzja z dnia 4.03.2003 r. (nr DDF-10/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Maspex Sp. z o.o. w Wadowicach kontroli nad Lubella S.A. w
Lublinie
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45. Decyzja z dnia 4.03.2003 r. (nr DPI-15/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru
koncentracji polegającej na przejęciu kontroli przez Aleksandra Holding B.V. w Holandii nad Hutą
Szkła „Ujście” S.A. w Ujściu
46. Decyzja z dnia 6.03.2003 r. (nr DDF-11/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu kontroli przez Rethmann Recykling Sp. z o.o. w Warszawie nad:
Towarzystwem Gospodarczym AGATOM SERNICE Sp. z o.o. w Warszawie, Lęborskim
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lęborku, LOBBE Aquasewer Sp. z o.o. w
Gdyni, Przedsiębiorstwem Obsługi Sanitarnej Sp. z o.o. w Sosnowcu, Edelhoff Sp. z o.o. w
Wałbrzychu, Edelhoff Sp. z o.o. w Gliwicach, MTR-Mazowieckie Towarzystwo Recyclingowe Sp. z
o.o. w Warszawie, LOBBE Lębork Sp. z o.o. w Lęborku, Regionalnym Centrum Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Radomsku, LOBBE Opole Sp. z o.o. w Opolu, LOBBE Częstochowa Sp. z o.o. w
Częstochowie, Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, LOBBE Śląsk Sp. z
o.o. w Sosnowcu, LOBBE Recycling Sp. z o.o. w Sosnowcu, LOBBE Cleanexpol Sp. z o.o. w
Warszawie, LOBBE Płock Sp. z o.o. w Płocku, LOBBE Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Zakład
Robót Komunalnych Sp. z o.o. w Łodzi, Eko-Punkt Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie
47. Decyzja z dnia 12.03.2003 r. (nr RKT-09/2003) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach przeciwko
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Katowicach
48. Decyzja z dnia 12.03.2003 r. (nr DDF-12/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Curver Poland S.A. w Słupsku kontroli nad przedsiębiorstwem
„Andrzej Partyka „Partex” Przedsiębiorstwem Handlowym” w Katowicach
49. Decyzja z dnia 14.03.2003 r. (nr DDF-13/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko: Agri-Maszewo Sp. z o.o. w Maszewie, Lesaffre Bio-Corporation Sp. z
o.o. w Wołczynie, Mazowieckiej Fabryce Drożdży „Józefów” Sp. z o.o. w Józefowie, Drożdżowni
„Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, Pomorskiej Fabryce Drożdży „POLMOS” S.A. w Tczewie oraz
Wytwórni Drożdży Piekarskich Sp. z o.o. w Krakowie
50. Decyzja z dnia 17.03.2003 r. (nr DPI-18/03) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu kontroli przez Mintum 3 Limited w Londynie nad: Willich Fosroc Technika Górnicza i Budowlana Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, Carbo Tech - Polonia Sp. z
o.o. w Siemianowicach Śląskich
51. Decyzja z dnia 17.03.2003 r. (nr DPI-19/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu kontroli przez Mintum Limited w Witney nad: Ekochem S.A. w Siemianowicach Śląskich,
Fosroc Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, Biurem Handlu Zagranicznego „Ekochem” Sp.
z o.o. w Siemianowicach Śląskich, Fosroc - Ksante Sp. z o.o. w Trzebaczy
52. Decyzja z dnia 18.03.2003 r. (nr RKR-8/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie o stosowanie
przez TRAS TYCHY S.A. w Skawinie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
53. Decyzja z dnia 19.03.2003 r. (nr RGD-2/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu kontroli przez Gdańskie Młyny i Spichlerze Dr Cordesmeyer Sp. z o.o. w Gdańsku nad
BałtyckimTerminalem Zbożowym Sp. z o.o. w Gdyni
54. Decyzja z dnia 20.03.2003 r. (nr RWA-1/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu kontroli przez Aster City Cable Holding w Luksemburgu nad Aster City Cable Sp. z o.o. w
Warszawie
55. Decyzja z dnia 21.03.2003 r. (nr RPZ-2/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu
przeciwko „MOKATE” S.A. w Ustroniu
56. Decyzja z dnia 21.03.2003 r. (nr RPZ-3/2003) o nałożeniu kary pieniężnej na „MOKATE” S.A. w
Ustroniu z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców
57. Decyzja z dnia 21.03.2003 r. (nr RKT-10/2003) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Będzinie przeciwko Wojkowickiemu Zakładowi
Energetycznemu „WOJZEC” Sp. z o.o. w Wojkowicach
58. Decyzja z dnia 21.03.2003 r. (nr DDF-14/03) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru
koncentracji polegającej na przejęciu kontroli przez „Smurfit Nervion” S.A. w Hiszpanii nad
„Smurfit - Korsnäs” Paper Sacks Sp. z o.o. w Polsce
59. Decyzja z dnia 24.03.2003 r. (nr RBG-2/2003) o niestwierdzeniu nadużywania pozycji dominującej
przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie w sprawie z wniosku Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Olsztynie przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie
60. Decyzja z dnia 24.03.2003 r. (nr RKR-9/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu
przeciwko Kimberly-Clark
61. Decyzja z dnia 26.03.2003 r. (nr RWR-4/2003) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku przedsiębiorcy Sebastiana Nalberczyńskiego - Zakład Usług Pogrzebowych w Jeleniej
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Górze przeciwko: Gminie Kowary w Kowarach, przedsiębiorcy Włodzimierzowi Rzeżewińskiemu Zakład Pogrzebowy w Kowarach
Decyzja z dnia 28.03.2003 r. (nr DDF-16/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Ahold Polska Sp. z o.o. w Krakowie kontroli nad Sp. z o.o., która
powstanie w wyniku przekształcenia Firmy Handlowej ANNA Janusz Szalski Spółka Jawna w
Krakowie
Decyzja z dnia 28.03.2003 r. (nr DPI-20/03) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
przejęciu przez Kingspan Sp. z o.o. we Wrocławiu kontroli nad Tarmont Panel Sp. z o.o. w Lipsku
Decyzja z dnia 28.03.2003 r. (nr RLU-6/2003) w sprawie z urzędu o niestwierdzeniu stosowania
przez przedsiębiorcę Wiesława Tomczaka - Zakład Pogrzebowy „Hades” w Łukowie praktyki
ograniczającej konkurencję
Decyzja z dnia 31.03.2003 r. (nr RKT-11/2003) o nienaruszeniu zbiorowych interesów konsumentów
w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu przeciwko
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju
Decyzja z dnia 31.03.2003 r. (nr RLU-7/2003) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Międzynarodowej Korporacji Kapitałowej „EUROINVESTMENT” Sp. z o.o. w Lublinie
Decyzja z dnia 31.03.2003 r. (nr RLU-8/2003) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Funduszowi Rozwoju Budownictwa - Andrzej Łasko w
Lublinie (publ. - poz. 254 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 31.03.2003 r. (nr RŁO-2/2003) o niestwierdzeniu zawarcia porozumienia
ograniczającego konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko TOYA Sp. z o.o. w Łodzi i Multimedia
Polska Sp. z o.o. w Gdyni (publ. - poz. 255 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 2.04.2003 r. (nr DPI-21/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Energizer Holdings Inc. w USA kontroli nad Wilkinson Sword Sp. z
o.o. w Tarnowskich Górach
Decyzja z dnia 2.04.2003 r. (nr RWR-6/2003) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku Eugeniusza Ochędzana w Namysłowie przeciwko Miejskiej Gospodarce
Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy (publ. - poz. 256 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 3.04.2003 r. (nr DDF-17/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji
polegającej na nabyciu przez WIENER STAEDTISCHE Allgemeine Versicherung AG w Austrii
akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 7.04.2003 r. (nr DPI-22/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Agora S.A. w Warszawie kontroli nad Wibor Sp. z o.o. w Nowym
Sączu
Decyzja z dnia 8.04.2003 r. (nr RKR-10/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu
przeciwko Wydawnictwu „Jagiellonia” S.A. w Krakowie
Decyzja z dnia 8.04.2003 r. (nr RKR-11/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu o
stosowanie przez Okno-Res R. Bartusik, B. Ślusarczyk, R. Ślusarczyk sp.j. w Sokołowie
Małopolskim praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Decyzja z dnia 8.04.2003 r. (nr RWR-7/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
nabyciu przez ELANA S.A. w Toruniu akcji Huty Oława S.A. w Oławie
Decyzja z dnia 8.04.2003 r. (nr RWR-8/2003) o odmowie wszczęcia postępowania z wniosku
„Elfaz” – Bogusław Wróblewski i Zbigniew Wróblewski w Głogowie przeciwko Zakładowi
Energetycznemu Legnica S.A. w Legnicy
Decyzja z dnia 8.04.2003 r. (nr RWR-9/2003) o odmowie wszczęcia postępowania z wniosku
„Elfaz” – Bogusław Wróblewski i Zbigniew Wróblewski w Głogowie przeciwko Zakładowi
Energetycznemu Legnica S.A. w Legnicy
Decyzja z dnia 9.04.2003 r. (nr RLU-10/2003) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
Decyzja z dnia 9.04.2003 r. (nr RKR-12/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu o
stosowanie przez Wydawnictwo „Agora” S.A. Oddział w Krakowie praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów
Decyzja z dnia 9.04.2003 r. (nr RKR-13/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu o
stosowanie przez Wydawnictwo „Ziemia Przemyska” Sp. z o.o. w Przemyślu praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów
Decyzja z dnia 9.04.2003 r. (nr DPI-23/2003) o odmowie wszczęcia postępowania
antymonopolowego z wniosku OPTOCOMP Sp. z o.o. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.
Decyzja z dnia 10.04.2003 r. (nr DPI-24/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na utworzeniu przez Impexmetal S.A. w Warszawie, „Hutmen” S.A. we Wrocławiu,
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Hutę Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Katowicach, Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. w
Czechowicach-Dziedzicach, wspólnego przedsiębiorcy „Impex-Miedź” Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 14.04.2003 r. (nr RŁO 3/2003) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na
połączeniu Boco Polska Sp. z. o. o. w Łodzi z CWS Polska Sp. z o.o. w Łodzi
Decyzja z dnia 14.04.2003 r. (nr RLU-11/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Bogusławowi Szewczykowi i Marianowi Galewskiemu
- „Onyks” s.c. w Krasnymstawie
Decyzja z dnia 15.04.2003 r. (nr RGD-3/2003) o niestwierdzeniu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych
„NAFTOPORT” Sp. z o.o. przeciwko Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku
Decyzja z dnia 15.04.2003 r. (nr RGD-4/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru
koncentracji polegającej na przejęciu kontroli przez CAREY AGRI INTERNATIONAL POLAND
Sp. z. o.o. w Warszawie nad DAKO-GALANT Sp. z o.o. w Koszalinie
Decyzja z dnia 15.04.2003 r. (nr RKR-15/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu o
stosowanie przez Dresdner Fensterbau Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów
Decyzja z dnia 17.04.2003 r. (nr RPZ-4/2003) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku przedsiębiorcy Józefa Druszcza Firma Produkcyjno - Handlowa przeciwko Energetyce
Kaliskiej S.A. w Kaliszu
Decyzja z dnia 18.04.2003 r. (nr RGD-5/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na nabyciu przez Korporację UNITY Sp. z o.o. udziałów EUROAFRICA Linie
Żeglugowe Sp. z o.o. w Szczecinie
Decyzja z dnia 18 kwietnia 2003 r. (nr RLU-12/03) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję
w sprawie z urzędu przeciwko Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Zamościu
Decyzja z dnia 22.04.2003 r. (nr DPI-26/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji,
polegającej na przejęciu przez PCC Aktiengesellschaft w Niemczech kontroli nad Zakładami
Chemicznymi Rokita S.A. w Brzegu Dolnym
Decyzja z dnia 23.04.2003 r. (nr DPI 25/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu przez Telekomunikację Energetyczną Tel-Energo S.A. w Warszawie
kontroli nad Bankowym Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Telbank S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 24.04.2003 r. (nr DPI-27/2003) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 257 w niniejszym
nr Dziennika)
Decyzja z dnia 24.04.2003 r. (nr DPI-28/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na objęciu przez A.S.-Ł. członka Zarządu Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe S.A. w Warszawie funkcji członka Rady Nadzorczej Orbis Casino Sp. z o.o. w
Warszawie
Decyzja z dnia 24.04.2003 r. (nr RKT-12/2003) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji
polegającej na przejęciu kontroli przez „SFW Energia” Sp. z o.o. w Gliwicach nad Miejskim
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
Decyzja z dnia 25.04.2003 r. (nr RWR-10/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
Dewelopera Domków Kanadyjskich Sp. z o.o. w likwidacji we Wrocławiu przeciwko Zakładowi
Energetycznemu Wrocław S.A. we Wrocławiu
Decyzja z dnia 29.04.2003 r. (nr RŁO-4/2003) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
Stowarzyszenia Prywatnych Przewoźników Transportu Pasażerskiego w Sandomierzu
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WYROK
z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie z odwołania Zarządu Gminy Krasne przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 27/2002)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2002 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania Zarządu Gminy Krasne przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zainteresowany: Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie o ochronę konkurencji na skutek odwołania Zarządu Gminy Krasne
od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 stycznia 2002 r. nr RKR –
5/2002:
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oddala odwołanie
zasądza od Zarządu Gminy Krasne na rzecz:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 900 zł (dziewięćset zł) tytułem
kosztów zastępstwa procesowego,
b) Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Rzeszowie kwotę 900 zł (dziewięćset zł) tytułem kosztów zastępstwa
procesowego.
UZASADNIENIE

Decyzją nr RKR 5/2002 z dnia 22 stycznia 2002 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, na podstawie art. 11 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2002 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą
antymonopolową, nie stwierdził stosowania przez Rzeszowską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie praktyk ograniczających konkurencję,
polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku odbioru i oczyszczania ścieków
pochodzących z terenu Gminy Krasne, poprzez narzucanie uciążliwych warunków umowy w tym zakresie,
przynoszących w/w Przedsiębiorstwu nieuzasadnione korzyści.
Swoją decyzję Prezes Urzędu oparł na następujących ustaleniach.
Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Rzeszowie i Gmina Krasne zawarły umowę z dnia 22 sierpnia 1995 r., na podstawie której
Przedsiębiorstwo zobowiązało się przyjmować do sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa ścieki odprowadzane
z miejscowości Malawa i Słocina. Umowa przewiduje, iż ilość dostarczonych ścieków ustalana jest na
podstawie wskazań przepływomierzy, zamontowanych na granicy Gminy i Miasta Rzeszowa, będącej
równocześnie granicą własności urządzeń sieci kanalizacyjnej obu stron. Ścieki z tego terenu Gminy - po
przekroczeniu tej granicy - trafiają do kolektora miejskiego, a następnie do oczyszczalni ścieków w
Rzeszowie. Wysokość ceny za odprowadzane ścieki uchwalana jest przez Radę Miasta na podstawie
kalkulacji szacunkowej utrzymania i eksploatacji całej sieci kanalizacyjnej miasta i obowiązuje w jednakowej
wysokości zarówno wszystkich dostawców ścieków z terenu Rzeszowa, jak i Gminy Krasne.
Prezes Urzędu uznał, iż w stosunkach umownych będących przedmiotem sprawy, Gmina Krasne nie
może być postrzegana jako wspólnota samorządowa, ale jako kontrahent Przedsiębiorstwa i dostawca ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych Miasta Rzeszowa. Jak ustalił organ antymonopolowy w niniejszej sprawie Rada
Gminy Rzeszowa uchwala ceny, jakie obowiązują podmioty wprowadzające ścieki do kanalizacji miejskiej.
Odbiorca ścieków zainteresowane w sprawie przedsiębiorstwo ceny te stosuje, także w rozliczeniach z
powodową Gminą - dostawcą ścieków.
W efekcie Prezes Urzędu stwierdził, iż skoro Przedsiębiorstwo wobec wszystkich dostawców
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Miasta Rzeszowa stosuje jednolite ceny za ścieki, niezależnie od tego, z
jakiej części tych urządzeń dostawca korzysta lub w jaki sposób jest rozliczany, a nadto, iż zabezpieczenie
sieci kanalizacyjnej przez przenikaniem wód przypadkowych w części poprzedzającej przepływomierz należy
do obowiązków dostawcy, to dotychczasowy sposób rozliczeń pomiędzy stronami nie stanowi dla Gminy
ciężaru większego od powszechnie przyjętych w stosunkach tego rodzaju. Nadto uznał, iż odbierające ścieki
Przedsiębiorstwo nie osiąga nieuzasadnionych korzyści. Organ antymonopolowy podkreślił również, że
obowiązujące przepisy, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń
zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 151, poz. 716 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) nie nakładają na Przedsiębiorstwo obowiązku
różnicowania opłat za ścieki w zależności od odległości ich dostawców od oczyszczalni lub stopnia
wykorzystywania przez dostawcę urządzeń kanalizacyjnych.
Od powyższej decyzji odwołanie złożyła powódka Gmina Krasne, wnosząc o jej uchylenie i
przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania lub zmianę zaskarżonej decyzji. W
odwołaniu Gmina zarzuciła niewłaściwą interpretację przepisów rozporządzenia w sprawie urządzeń
zaopatrzenia w wodę, w części dotyczącej uzasadnionych kosztów utrzymania urządzeń kanalizacyjnych
przyjmowanych do rozliczeń między stronami, a przez to pominięcie, że Przedsiębiorstwo ma obowiązek
przedkładania kalkulacji ceny i nie może tej ceny jednostronnie narzucać. Nadto zarzuciła naruszenie przez
Prezesa Urzędu zasad postępowania poprzez pominięcie przedłożonych przez nią dowodów, a to kalkulacji
kosztów własnych Przedsiębiorstwa, notatek z negocjacji, fragmentu operatu wodnoprawnego. W
uzasadnieniu odwołania powódka podniosła, iż zainteresowane Przedsiębiorstwo zmusza ją do podpisania
umowy uwzględniającej cenę ustaloną uchwałą Rady Miasta Rzeszowa. Wywodziła, iż tak ustalona cena nie
znajduje uzasadnienia w kosztach. Powódka twierdziła, iż w przypadku Gminy Krasne rozliczanie ilości
dostarczonych ścieków na podstawie wskazań przepływomierzy jest krzywdzące. Nadto podniosła, iż
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uzyskała nowy dowód w sprawie tj. informację Przedsiębiorstwa w sprawie odprowadzania ścieków z terenu
innych gmin.
W odpowiedzi na odwołanie Prezes Urzędu i zainteresowany - Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji - wnieśli o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów.
Rozpoznając odwołanie Sąd Antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje:
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Sąd Antymonopolowy nie jest właściwy do
rozpoznawania spraw o zmianę treści umowy, ani też weryfikowania uchwał Rady Gminy. Powódka mając
zastrzeżenia, co do wysokości ceny za odbiór ścieków ustalanej w drodze uchwały Rady Gminy winna
domagać się uchylenia lub zmiany uchwały Rady Gminy, ewentualnie zmiany treści umowy. Sąd
Antymonopolowy bada sprawę pod kątem naruszenia ustawy antymonopolowej, a konkretnie zawartego w
niej art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 6.
Zauważyć należy, iż wyżej cyt. ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny.
Wątpliwości budzi, czy lokalne interesy Gminy winny być chronione ustawą antymonopolową, biorąc pod
uwagę to, iż powyższy spór można rozstrzygnąć w drodze indywidualnej ochrony prawnej. Aby ocenić, że
podmiot stosuje praktykę określoną w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy, stwierdzić należy istnienie jednocześnie kilku
przesłanek: pozycji dominującej przedsiębiorstwa na rynku - i ta przesłanka niewątpliwie zaistniała w
niniejszej sprawie, narzucania warunków uciążliwych przez podmiot dominujący oraz stwierdzenie, że w
wyniku narzucania uciążliwych warunków podmiot dominujący osiąga nieuzasadnione korzyści. W ocenie
Sądu w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły przesłanki druga i trzecia.
Strona pozwana sama podkreśla, że nie wszyscy dostawcy ścieków podpisali umowę z
Przedsiębiorstwem. Część z nich prowadzi negocjacje. Brak zatem jest dowodu, że warunki umowy zostały
stronie powodowej narzucone. Brak jest również dowodu, że były to warunki uciążliwe skoro są równe dla
wszystkich dostawców ścieków tzn. cena jest ta sama dla wszystkich dostawców ścieków. Nie można zarzucić
Przedsiębiorstwu przyjmującemu ścieki, że stosowało ono różne ceny wobec dostawców lub traktowało jakąś
grupę dostawców w sposób uprzywilejowany. To powód domaga się określenia ceny w sposób
uprzywilejowany, indywidualny i odmienny kwestionując ceny stosowane przez odbiorcę ścieków. Zauważyć
jednak należy, że przed Sądem Antymonopolowym strona powodowa żądać może ochrony z ustawy
antymonopolowej i nie może oczekiwać w przypadku nie stwierdzenia praktyki monopolistycznej zmiany cen
za odbiór ścieków.
Biorąc pod uwagę, że spór de facto dotyczy zasad rozliczeń za dostawcę ścieków, a zwłaszcza
sposobu ustalenia ceny za tę usługę uznać należało, iż powód domaga się rozstrzygnięcia sporu przez organ
niewłaściwy.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Zgodnie
zaś z art. 24 ust. 5 wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawdza czy taryfa i plan, o którym mowa w art. 21 ust.
1 zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1
pod względem celowości ich ponoszenia. Oznacza to w praktyce, że skoro zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy uchwałę taką można zaskarżyć domagając się
jej zmiany lub uchwalenia.
Konkludując Sąd nie stwierdził stosowania przez stronę zainteresowaną praktyk ograniczających
konkurencję. [...]
260
WYROK
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 19/2001)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia
2002 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresowani: Antillephone NV na
Antylach Holenderskich, Antelecom NV na Antylach Holenderskich o ochronę konkurencji i konsumentów
na skutek odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 15 września 2000 r. nr DDI 7/2000
1. oddala odwołanie
2. zasądza od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie na rzecz:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 900 zł (dziewięćset zł) tytułem
kosztów zastępstwa procesowego,
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b) Antillephone NV w Curacao Antyle Holenderskie kwotę 900 zł (dziewięćset zł) tytułem kosztów
zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 15 września 2000 r. nr DDI/7/2000 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Antillephone NV na Antylach
Holenderskich oraz Antelecom NV na Antylach Holenderskich w punkcie I decyzji nakazał Telekomunikacji
Polskiej S.A. w Warszawie zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych polegających na:
- odmowie realizacji automatycznych połączeń międzynarodowych usług audiotekstowych,
- ograniczaniu dostępu wnioskodawców do rynku usług audiotekstowych w Polsce,
- świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych podmiotów
gospodarczych poprzez stworzenie tym podmiotom znacznie lepszych niż w przypadku wnioskodawcy
warunków pozyskiwania klientów na rynku usług audiotekstowych,
- nieuczciwym oddziaływaniu na kształtowanie się cen sprzedaży usług audiotekstowych poprzez
wyeliminowanie realizowanych w ruchu międzynarodowym tańszych połączeń automatycznych, a
pozostawienie droższych realizowanych w ruchu ręcznym półautomatycznym.
W punkcie II decyzji Prezes Urzędu nałożył na TP S.A. karę pieniężną w wysokości 1.000.000 zł.
Swoją decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oparł na następujących
ustaleniach.
Antelecom NV jest państwowym międzynarodowym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym
usługi powszechne na Antylach Holenderskich i tworzy razem z Antillephone spółkę. Jest przedsiębiorstwem
prowadzącym odsprzedaż usług telekomunikacyjnych podmiotom świadczącym usługi audiotekstowe.
Sprzedaży usług audiotekstowych wnioskodawca dokonywał w porozumieniu i za pośrednictwem TP
S.A. tj. podmiotu zajmującego pozycję dominującą na rynku usług telekomunikacyjnych. TP S.A. już na
etapie postępowania przed Prezesem Urzędu podnosiła, iż nie wiązała ją z firmą Antillephone żadna umowa.
W dniu 23 maja 1995 r. Zarząd TP S.A. podjął uchwałę nr 82/95 „w sprawie blokowania połączeń w
ruchu automatycznym do audiotekstu międzynarodowego z jednoczesnym ich kierowaniem do stanowisk
telefonistek”.
W wyniku wykonania w/w uchwały TP S.A. wprowadziła blokadę połączeń z sieci publicznej z
wybranymi numerami audiotekstu międzynarodowego, realizowanych w ruchu automatycznym,
pozostawiając możliwość realizacji tych połączeń poprzez stanowiska telefonistek central międzymiastowych
i międzynarodowych. Decyzja TP S.A. o zablokowaniu automatycznych usług audiotekstu
międzynarodowego spowodowała, że usługi te nie są dostępne na polskim rynku automatycznym, lecz
wyłącznie za pośrednictwem telefonistek (ruch ręczny). Usługi te wykonywane przez krajowych dostawców
audiotekstu dostępne są zaś bez ograniczeń w ruchu automatycznym. Opłaty za usługi międzynarodowe w
ruchu ręcznym są wyższe o 1,15 zł za minutę od opłat za usługi w międzynarodowym ruchu automatycznym.
Prezes Urzędu ustalił, iż niemal równocześnie z zablokowaniem automatycznych połączeń
międzynarodowych usług audiotekstowych, rozpoczął na polskim rynku działalność dostawca usług
audiotekstowych WPI Poland Sp. z o.o., który zawarł z TP S.A. w dniu 17 maja 1995 r. umowę o świadczenie
usług audiotekstowych przewidującą znaczną partycypację TP S.A. we wpływach z usług audiotekstowych.
Jednocześnie ustalił, iż w skutek zablokowania automatycznych połączeń międzynarodowych tj. po dniu 31
maja 1995 r. znacząco spadł popyt na korzystanie z usług audiotekstu międzynarodowego (dokładne dane na
ten temat znajdują się w dokumentach przekazanych organowi antymonopolowemu przez Antillephone,
objętych postanowieniem z dnia 8 października 1997 r. o ograniczeniu prawa wglądu). Prezes Urzędu
podkreślił, iż obecnie na rynku usług audiotekstowych w Polsce działają inne, oprócz WPJ Poland Sp. z o.o.
podmioty w zakresie usług rozrywkowych takie jak Legion Polska Sp. z o.o. (kod dostępu 700), Telemedia sp.
z o.o., Phonesat Sp. z o.o., Hallo Info Sp. z o.o., Maxcom AG, T1 Audio Sp. z o.o. i umowy z tymi
podmiotami nie zawierają klauzul ograniczających możliwość wykonywania przez inne podmioty usług
audiotekstowych.
Podkreślił, iż TP S.A. wykorzystała swoją dominującą pozycję na rynku dokonując bezprawnie
blokady automatycznych połączeń międzynarodowych i wywodził, iż ustawa o łączności z dnia 23 listopada
1990 r. nie przewiduje takiej regulacji usług audiotekstowych.
Zdaniem Prezesa Urzędu fakt zablokowania połączeń automatycznych do zagranicznych usług
audiotekstowych dowodzi, iż TP S.A. stworzyła innym podmiotom korzystniejsze warunki pozyskiwania
klientów na rynku usług audiotekstowych, albowiem utrudniony i droższy dostęp do zagranicznych
dostawców usług audiotekstowych ukierunkował odbiorców tego typu usług na dostawców krajowych, co
doprowadziło do nieuczciwego oddziaływania na kształtowanie się cen sprzedaży usług audiotekstowych.
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Nadto uznał, iż wnioskodawcom ograniczono dostęp do krajowego rynku usług audiotekstowych.
Jednocześnie uznał, iż świadczenie przez TP S. A. usług telekomunikacyjnych w sposób powodujący
uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców poprzez stworzenie im znacznie lepszych niż w przypadku
wnioskodawców warunków pozyskiwania klientów na rynku doprowadziło do nieuczciwego oddziaływania
na kształtowanie się cen sprzedaży usług audiotekstowych. Działania te w ocenie Prezesa Urzędu stanowią
naruszenie przez TP S.A. art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 Nr 52, poz. 547 ze zm.),
zwanej dalej ustawą.
Prezes Urzędu stwierdził również, iż TP S.A. nie udowodniło zaistnienia tzw. klauzuli rozsądku, o
której mowa w art. 6 ustawy antymonopolowej. Wywodził, iż korzystanie z możliwości zalegalizowania
praktyki monopolistycznej wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch ustawowych przesłanek a mianowicie niezbędności praktyki monopolistycznej do prowadzenia działalności gospodarczej, wykazanej według
kryteriów obiektywnych oraz - niepowodowania przez tą praktykę istotnego ograniczenia konkurencji. Prezes
Urzędu stwierdził, iż zablokowanie przez TP S.A. połączeń automatycznych do audiotekstu
międzynarodowego nie można uznać za uzasadnione ze względów ekonomicznych oraz, że działania TP S.A.
spowodowały ograniczenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w sektorze usług audiotekstowych
poprzez praktyczne wyeliminowanie zagranicznych dostawców tych usług.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy antymonopolowej Organ antymonopolowy nałożył na TP S.A.
karę pieniężną w wysokości miliona złotych. tj. karę znacznie niższą od maksymalnej.
Od powyższej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie wniosła
powódka - Telekomunikacja Polska S.A.
Rozpoznając odwołanie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje:
Sąd podzielił ustalenia faktyczne i ocenę prawną dokonane przez Prezesa Urzędu i oddalając
odwołanie dodatkowo zważył.
Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową, postępowanie wszczęte na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów prowadzi się na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
Oznacza to, w praktyce, iż rozstrzygając niniejszą sprawę zastosowanie znajduje aktualnie
obowiązująca ustawa antymonopolowa chociaż postępowanie zostało wszczęte pod rządami ustawy
poprzednio obowiązującej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej ustawa określa warunki rozwoju i
ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i
konsumentów. W art. 1 ust. 2 ustawodawca stanowi, iż ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania
praktykom ograniczającym konkurencję, jeżeli te praktyki wywołują lub mogą wywoływać skutki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 2 (porównanie treści tych przepisów)
może budzić wątpliwości co chroni, kogo chroni i kiedy chroni łącznie ustawa antymonopolowa. A
mianowicie art. 1 ust. 1 ustawy określa podmiotowo, kogo chroni tj. przedsiębiorców, konsumentów, określa
przedmiotowo, co chroni - chroni warunki rozwoju i ochrony konkurencji, interesy przedsiębiorców i
konsumentów oraz określa, kiedy chroni - a mianowicie wtedy, gdy został naruszony interes publiczny. Zaś
art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej przedmiotowo określa, co reguluje ustawa - a mianowicie reguluje
zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Przepis art. 1 ust. 2 ustawy nie
określa jednak, kogo podmiotowo regulacja dotyczy koncentrując się na warunku, kiedy ustawa ma
zastosowanie - a mianowicie wtedy i wówczas, jeżeli praktyki wywołują lub mogą wywoływać skutki na
terytorium RP. Tak sformułowany przepis art. 1 ustawy antymonopolowej może budzić wątpliwości, kiedy i
w stosunku, do kogo niniejsza ustawa ma zastosowanie w świetle art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 2 ustawy. W
rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, iż wnioskodawcy nie są przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
przedsiębiorców przez organy rejestrowe w Polsce. Wnioskodawcy są osobami prawnymi z siedzibą za
granicą (Antyle Holenderskie), tam są zarejestrowani, tam też płacą podatki.
Powyższe rozważania przeprowadzić należało albowiem jednym z głównych zarzutów odwołania
jest, iż wnioskodawcy nie prowadząc działalności gospodarczej w ramach określonych przepisami ustawy
Prawo działalności gospodarczej nie mogą skorzystać z ochrony, jaką daje ustawa antymonopolowa. W tym
miejscu zauważyć należy, iż ustawa antymonopolowa w art. 1 stanowi, co już było podnoszone, że chroni
interesy „przedsiębiorców” nie precyzuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem przedsiębiorca.
Rozumienie tak zasadniczej i podstawowej kwestii z niewiadomych przyczyn ustawodawca odsyła do innego
aktu prawnego. I tak art. 4 ust. 1 ustawy antymonopolowej rozumienie określenia „przedsiębiorca” odsyła do
ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.). Art. 4
ustawy Prawo działalności gospodarczej definiuje „osobę zagraniczną”. Art. 6 ust. 2 omawianej ustawy
stanowi, iż osoby zagraniczne mogą na terytorium RP podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na
takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w Polsce na zasadzie
wzajemności. Sąd nie miał wątpliwości, iż wnioskodawcy mogą być uznani za osobę zagraniczną -

42

przedsiębiorcę zagranicznego - w rozumieniu art. 4 pkt 3b ustawy Prawo działalności gospodarczej.
Świadczyły o tym wyjaśnienia samego powoda, że wnioskodawcy mają na Antylach status operatora
narodowego w zakresie telekomunikacji, nadto wyjaśnienia samych zainteresowanych oraz wyjaśnienia
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Sąd podjął czynności procesowe w kierunku ustalenia zasad wzajemności w systemie prawnym
Antyli Holenderskich. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości system prawny Antyli
Holenderskich oparty jest na holenderskim prawie cywilnym i angielskim prawie zwyczajowym.
W tej sytuacji Sąd uznał, iż skoro system prawny Antyli Holenderskich oparty jest na holenderskim
prawie cywilnym to zastosowanie w sprawie znajdzie ratyfikowana umowa między RP i Królestwem Holandii
o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (Dz. U. z 1994 r. Nr57, poz. 235), w której to umowie w art. 10
ustalono, iż będzie ona miała zastosowanie do Antyli Holenderskich. W art. 2 cyt. wyżej umowy
międzynarodowej stwierdza się, iż każda ze stron w ramach jej praw i przepisów popierać będzie współpracę
gospodarczą poprzez ochronę na własnym terytorium inwestycji dokonywanych przez inwestorów drugiej
umawiającej się strony. Pojęcie inwestycji - inwestora zostało zdefiniowane w art. 1 b (ii) - i są to osoby
prawne utworzone na mocy prawa danej umawiającej się strony.
Oznacza to zdaniem Sądu, iż powyższa umowa stanowi źródło prawa, z którego wynika prawo
podmiotów posiadających siedzibę na Antylach Holenderskich domagania się ochrony na terytorium RP –
ochrony antymonopolowej.
Niezależnie od powyższego Sąd stoi na stanowisku, iż samodzielną podstawę uprawniającą do
domagania się przez wnioskodawców ochrony ich interesów upatrywać należy w art. 1 ust. 2 ustawy
antymonopolowej wobec niespójności z art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej stanowi, że ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania
praktykom ograniczającym konkurencje jeżeli praktyki te wywołują lub mogą wywoływać skutki na
terytorium RP. W art. 1 ust. 2 ustawodawca nie określa podmiotowo, kto może skorzystać z przywileju
ochrony. Można, więc bez obaw przyjąć, że każdy może skorzystać z ochrony, jeżeli tylko praktyki
ograniczające konkurencję wywołują lub mogą wywołać skutki na terytorium RP.
W rozpatrywanej sprawie na skutek działania - zablokowania przez TP S.A. połączeń w ruchu
automatycznym (okoliczność bezsporna) zaistniały skutki na terytorium RP (droższe połączenia,
wyeliminowanie konkurencji, uprzywilejowanie niektórych podmiotów poprzez stworzenie im lepszych niż w
przypadku wnioskodawcy warunków pozyskiwania klientów, nieuczciwym oddziaływaniu na kształtowanie
się cen sprzedaży usług audiotekstowych).
Dostrzegając brak spójności art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy Sąd prezentuje stanowisko, iż celem
ustawodawcy nie było wyeliminowanie z kręgu ochrony prawnej przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie
podjęli działalności gospodarczej w Polsce na warunkach określonych w pdg (Prawo działalności
gospodarczej) - (art. 7). Zdaniem Sądu podstawowe i zasadnicze kwestie ochrony konkurencji określa ustawa
antymonopolowa. Ona też określa cel, kryteria, zakres przedmiotowy i podmiotowy. Definicję
„przedsiębiorcy” ustawa antymonopolowa recypuje wbrew technice legislacyjnej z innej ustawy tj. Prawa
działalności gospodarczej. Zauważyć należy, iż ustawa antymonopolowa jest ustawą podstawową w zakresie
ochrony konkurencji kreującą prawa i zasady ochrony konkurencji i nie może zostać zdeformowana formalną
i niefortunnie zapożyczoną definicję przedsiębiorcy zawartą w ustawie Prawo działalności gospodarczej.
„Formułkowa” interpretacja zapożyczonego w pdg pojęcia przedsiębiorcy wypaczałaby cel i
charakter ustawy chroniącej konkurencję. Prowadziłoby to do swoistego paradoksu, że do rynku konkurencji
dopuszcza się wszystkie podmioty (polskie i osoby zagraniczne), ale chroni się ściśle wybraną grupę
konkurentów tj. tę, która wyczerpuje przymiot przedsiębiorcy w rozumieniu pdg. W praktyce oznaczałoby to,
że TP S.A. zawierając umowy, konkurując z osobami zagranicznymi zwolniona zostałaby z obowiązku
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, albowiem jej konkurentom nie przysługiwałaby żadna ochrona
prawna. Dlatego też Sąd stanął na stanowisku, iż w sytuacji, gdy skutek występuje na terytorium RP (przepis
art. 1 ust. 2 ustawy nie odnosi się wprost do przedsiębiorcy) nie można zawęzić kręgu uprawnionych do
ochrony z ustawy poprzez zapożyczoną z pdg definicję przedsiębiorcy. Nie można też przyjąć (nie
przemawia za tym ratio legis ustawodawcy), iż poprzez zreformowanie przepisów pdg ustawodawca celowo
zawęził krąg podmiotów uprawnionych dotychczas do ochrony. Niewątpliwie gdyby ustawodawca miał
zamiar i cel w ograniczeniu kręgu podmiotów uprawnionych do ochrony z ustawy antymonopolowej
uczyniłby to dokonując stosownych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów a nie w ustawie
posiłkowej - pdg.
Konkludując Sąd uznał, iż zainteresowani w sprawie (wnioskodawcy) mieli prawo domagać się
ochrony swoich praw na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z uwagi na skutki jakie
wywołały praktyki ograniczające konkurencję na terytorium RP (art. 1 ust. 2 ustawy) oraz z uwagi na treść
umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Królestwem Holandii i RP.
Pozostając przy zarzutach dotyczących naruszenia przez Prezesa Urzędu art. 1 ustawy odnieść
należało się również do zarzutu nienaruszenia przez TP S.A. interesu publicznego.
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W ocenie Sądu interes publicznoprawny został naruszony. Potencjalny konsument usług
audiotekstowych poprzez działania TP S.A. został pozbawiony pełnej możliwości wyboru usługodawcy.
Wykonywanie połączeń przez telefonistki (ruch półautomatyczny) i jednocześnie istnienie na rynku połączeń
automatycznych dla innych podmiotów świadczących usługi audiotekstowe powodowało zdaniem Sądu
ograniczenie konsumentom pełnego prawa do korzystania z usług audiotekstowych. Ograniczenie to dotyczy
niewątpliwie licznej grupy konsumentów, korzystającej z usług audiotekstowych. Konsumenci ci nie mając
wyboru musieli skorzystać z usług półautomatycznych zamiast usług automatycznych - co może być
odbierane jako naruszenie prywatności.
Działania TP S.A. - „zablokowanie międzynarodowych połączeń telekomunikacyjnych z
wnioskodawcami i innymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informacyjne wywołało niekorzystne
skutki na rynku usług telekomunikacyjnych w zakresie usług audiotekstowych. Wyeliminowało ono z rynku
przedsiębiorców zagranicznych ograniczając konkurencję na rynku, co narusza interes publicznoprawny.
Nie zasługiwał również na uwzględnienie podnoszony przez TP S.A. zarzut przedawnienia.
Zgodnie z art. 68 ustawy antymonopolowej nie wszczyna się, z zastrzeżeniem art. 93 postępowania,
jeżeli upłynęło 5 lat od końca roku, w którym dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy. Zgodnie zaś z
art. 93 ustawy nie wszczyna się postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję,
jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok.
W niniejszej sprawie TP S.A. dopuściła się naruszenia ustawy w 1995 r. (blokada półautomatyczna
nastąpiła 1 czerwca 1995 r.), postępowanie zostało wszczęte dnia 17 lutego 1997 r.
O zaprzestaniu praktyk przez TP S.A. można mówić od 1999 r., tj. od czasu zorganizowania
przetargu na usługi. A zatem zarzut przedawnienia należało oddalić jako bezzasadny.
Nie zasługiwał również na uwzględnienie zarzut dotyczący nieprawidłowości w ustaleniu rynku
relewantnego.
W ocenie Sądu rynek relewantny został prawidłowo w sposób prosty i przystępny zdefiniowany. A
mianowicie jako rynek telekomunikacyjny w sektorze usług audiotekstowych w Polsce. Biorąc pod uwagę, iż
jest to rynek stosunkowo młody (od kilku lat tego typu usługi są świadczone w Polsce) oraz, że ustawa
antymonopolowa nie precyzuje jak wyznaczać ten rynek (brak przepisów w tej kwestii), należało określić ten
rynek w sposób prosty, nieskomplikowany, powszechnie zrozumiały. Określenie rynku relewantnego jest
niezbędne, aby można było stwierdzić czy na tym rynku doszło do stosowania praktyk monopolistycznych. W
ocenie Sądu rynek ten wyznacza płaszczyznę współzawodnictwa przedsiębiorców w zakresie danego towaru
na określonym terytorium geograficznym. Nie można też było zgodzić się z zarzutem, iż wnioskodawcy i
powód nie są konkurentami na tak wyznaczonym rynku. Bezsporne jest, iż TP S.A. zawarła z dostawcami
usług audiotekstowych umowy które przewidują udział TP S.A. w zyskach. W przypadku zagranicznych
dostawców usług audiotekstowych takie zyski nie były dla TP S.A. przewidziane. W przypadku
zagranicznych usług audiotekstowych TP S.A. ma zyski jedynie z tytułu rozliczeń ruchu międzynarodowego.
Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, iż TP S.A. partycypując w zyskach za usługi
audiotekstowe jest konkurentem dla wnioskodawców, od których nie czerpie zysków z tytułu usług
audiotekstowych. Potencjalnie TP S.A. zainteresowana więc była, aby na rynku pozostały tylko te podmioty
które umożliwiały jej osiąganie zysków z tytułu usług audiotekstowych. Takiego kryterium nie spełniali
wnioskodawcy i w efekcie zostali wyeliminowani z rynku przez konkurenta. Sąd nie stwierdził również
naruszenia przez Organ antymonopolowy przepisów art. 7 i 77 Kpa, poprzez naruszenie obowiązku
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz poprzez brak dowodów naruszenia TP S.A. przepisów ustawy
antymonopolowej. Przedmiotem oceny Prezesa Urzędu była zasadność wprowadzenia przez TP S.A.
blokady, dostępu do automatycznych usług audiotekstowych. Usługi audiotekstowe oferowane przez
krajowych dostawców charakteryzują się podobnie jak usługi audiotekstowe wnioskodawcy wątpliwymi
wartościami, ale to konsument, a nie TP S.A. ma prawo dokonywać wyboru z których usług chce skorzystać i
które uznaje za wartościowe.
Konkludując Sąd uznał, iż działania TP S.A. wypełniły znamiona praktyk monopolistycznych
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy - aktualnie art. 8 ust. 2 pkt 1, 3, 5 ustawy antymonopolowej.
Z uwagi na mnogość i powtarzalność zarzutów Sąd oddalił pozostałe zarzuty TP S.A. uznając je za
bezzasadne i nie mające wpływu na rozstrzygnięcie.
Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił odwołanie. [...]
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WYROK
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie z odwołania Centrali Handlu Węglem „WENTA-ALFA” Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 29/2002)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia
2003 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Centrali Handlu Węglem „WENTA-ALFA” Sp. z o.o.
w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowani:
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. w Tychach, Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach, Bytomska
Spółka Węglowa S.A. w Bytomiu, Gliwicka Spółka Węglowa S.A. w Gliwicach o ochronę konkurencji i
konsumentów na skutek odwołania powoda od Decyzji Nr RKT 01/2002 z dnia 11 stycznia 2002 r.:
1. oddala odwołanie
2. zasądza od Centrali Handlu Węglem „WENTA-ALFA” Sp. z o.o. w Katowicach na rzecz:
a) Skarbu Państwa – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc)
tytułem kosztów postępowania,
b) Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach kwotę 464 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery
zł) tytułem kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Decyzją nr RKT- 01/2002 z dnia 11 stycznia 2002 r. pozwany Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nie stwierdził stosowania praktyk monopolistycznych przez: Katowicki Holding Węglowy
S.A. polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku poprzez uzależnianie zawarcia i wykonania
zawartych umów sprzedaży węgla od spełnienia świadczenia nie związanego z przedmiotem umowy oraz
przez zainteresowanych: 1. Nadwiślańską Spółkę Węglową S.A. w Tychach, zainteresowanego 2. Katowicki
Holding Węglowy S.A. w Katowicach, zainteresowanego 3. Bytomską Spółkę Węglową S.A. w Bytomiu i
zainteresowanego 4. Gliwicką Spółkę Węglową w Gliwicach polegającej na ograniczaniu dostępu do rynku
lub eliminowaniu z rynku powódki - Centrali Handlu Węglem „WENTA-ALFA” Sp. z o.o. w Katowicach.
Pozwany nakazał także powódce Centrali Handlu Węglem „WENTA-ALFA” Sp. z o.o. w
Katowicach uiszczenie na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. kwoty 300 zł, tytułem kosztów
postępowania.
Swoją decyzję pozwany oparł na ustaleniu, że powód wnosił o wszczęcie postępowania w sprawie
naruszenia przez zainteresowanych zakazu stosowania praktyk monopolistycznych określonych w art. 4 pkt 4
i art. 5 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i
ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547), zwanej dalej ustawą polegających na
uzależnianiu zawarcia i wykonania zawartych umów sprzedaży węgla od spełnienia świadczenia nie
związanego z przedmiotem umowy, jakim jest uregulowanie zobowiązań wobec innego konkurenta. Ponadto
powódka wniosła o sprawdzenie zgodności z ustawą zapisów uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółek Węglowych z dnia 15 grudnia 1995 r., a w szczególności punktu 2 a, na podstawie którego jej zdaniem
zainteresowani stosują zabronione prawem praktyki monopolistyczne.
Pismem z dnia 13 lipca 2001 r. pozwany poinformował powoda, że w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.),
zwanej dalej ustawa antymonopolową, jego zarzuty posiadają następującą kwalifikację prawną:
1. uzależnianie zawarcia i wykonania zawartych umów sprzedaży węgla od spełnienia świadczenia nie
związanego z przedmiotem umowy, o czym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 nowej ustawy, a co było praktyką z art.
5 ust. l pkt 7 ustawy,
2. ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem, o
czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy, a co było praktyką z art. 4 pkt 4 ustawy.
Pozwany ustalił ponadto, że w związku z nasilającymi się trudnościami w odzyskiwaniu należności
przeterminowanych z tytułu zakupionego węgla z kopalni, zainteresowana 1 podjęła działania polegające na
przekazywaniu innym Spółkom Węglowym informacji o firmach, które posiadają należności
przeterminowane, co miało na celu ograniczenie problemów związanych ze ściągalnością zapłaty za
sprzedany węgiel od podmiotów nabywających węgiel również w innych kopalniach. Zgodnie z zaleceniem
Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego z dnia 12 maja
1997 r. zainteresowana 1 przesłała innym Spółkom Węglowym listę nierzetelnych kontrahentów, na której
widniała Spółka WENTA-ALFA. W okresie umieszczenia przez NSW Spółki WENTA-ALFA na liście
nierzetelnych kontrahentów z dnia 12 listopada 1996 r. jej zadłużenie wobec NSW wynosiło 2.068.203,40 zł.
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Powódka była kontrahentem GSW w zakresie sprzedaży węgla w 1996 r., zakupując wówczas węgiel
na łączną kwotę 33,3 tys. zł. Należność z tego tytułu została uregulowana w całości i w terminie.
W 1997 r. powódka zwróciła się do zainteresowanego 4 z zapytaniem o warunki sprzedaży miałów
energetycznych, na co uzyskała odpowiedź, w której zaproponowano jej zawarcie umowy kupna-sprzedaży
węgla i otrzymanie statusu autoryzowanego sprzedawcy węgla GSW S.A. po złożeniu odpowiednich
dokumentów i zabezpieczeniu finansowym transakcji, w formie weksla wraz z porozumieniem wekslowym
oraz jednej z wymienionych form: ubezpieczenia transakcji w firmie ubezpieczeniowej, cesji wierzytelności z
lokat terminowych, gwarancji bankowej. Zabezpieczenia te zainteresowana 4 stosowała również wobec
innych firm, które uzyskały status Autoryzowanego Sprzedawcy Węgla - w IV kwartale 1997 r.
Zainteresowana 4 wymienia informacje o kontrahentach, którzy nie uregulowali w terminie swoich
zobowiązań z tytułu zakupu węgla z innymi Spółkami Węglowymi głównie w formie bieżących informacji
telefonicznych lub przesyłanych faksem.
Zainteresowany 3 prowadzi listę nierzetelnych kontrahentów w formie zestawienia komputerowego,
które jest aktualizowane na bieżąco. Głównym kryterium, którego spełnienie powoduje umieszenie danego
kontrahenta na tej liście jest skierowanie jego sprawy na drogę postępowania sądowego celem
wyegzekwowania długotrwałego zadłużenia i braku możliwości jego windykacji w innej formie. Powódka
została umieszczona na liście prowadzonej przez zainteresowanego 3 pod numerem 3137 na podstawie
informacji przekazanych przez NSW pismami z dnia 12 listopada 1996 r. oraz 4 lutego 1998 r.
Również zainteresowany 2 prowadził i prowadzi na bieżąco rejestr nieterminowych płatności
kontrahentów. W rejestrze tym jednak nie umieścił powódki, ze względu na chęć uniknięcia zaostrzenia
konfliktu powstałego na tle nieprecyzyjnych zapisów zawartej umowy. Ponadto, udzielał on informacji o
nierzetelnych kontrahentach innym Spółkom Węglowym.
W dniu 15 grudnia 1995 r. została podjęta przez Walne Zgromadzenie zainteresowanego 2 uchwała,
która stanowiła, że sprzedaż węgla może być realizowana za pośrednictwem wiarygodnych podmiotów
gospodarczych, które powinny wykazać, że spełniają co najmniej dwa warunki: mają uregulowane
zobowiązania względem Skarbu Państwa oraz innych producentów węgla oraz ich standing finansowy
gwarantuje wywiązanie się z kontraktu. Warunki te nie dotyczyły sprzedaży, gdy kupujący płacą cenę przed
odbiorem węgla.
W ocenie pozwanego, zainteresowany 2 na rynku najbardziej poszukiwanych asortymentów węgla
grubego i średniego nie ma pozycji dominującej. W latach 1994-2000 jego udział w produkcji i sprzedaży
tych asortymentów kształtował się, bowiem na poziomie 25-31 %.
Brak pozycji dominującej czyni zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy antymonopolowej
bezpodstawnym.
Nadto, zdaniem pozwanego, powódka uważała za istotę sporu odmowę wykonania przez Spółki
Węglowe zawartych umów gwarantujących jej dostawy węgla w okresie „niesezonu”. Rozstrzygnięcie sporu
wynikłego na tle wzajemnych roszczeń z tytułu zawartych umów pomiędzy powódką z zainteresowanymi, nie
należy do kompetencji Prezesa Urzędu, gdyż właściwym do wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie jest sąd
cywilny.
Z uwagi na publicznoprawny charakter ustawy antymonopolowej jej celem nie jest bezpośrednia
ochrona praw podmiotowych uczestników rynku dotkniętych działaniami innych przedsiębiorców. Taka
ochrona stanowi przedmiot działania sądów powszechnych.
Zdaniem pozwanego, istotnym jest, że każda ze Spółek Węglowych prowadziła sprzedaż węgla za
gotówkę, na przedpłaty lub też w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie wymagane przy zawarciu umowy o
dostawę węgla. Powódka nie udowodniła, że KHW odmawiał jej sprzedaży węgla za gotówkę. Miała zatem
możliwość zakupu węgla za gotówkę, na przedpłatę lub też w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie
wymagane przy zawarciu umowy o dostawę węgla.
W ocenie pozwanego, jakkolwiek zainteresowani zawarli porozumienie w sprawie wymiany
informacji o dłużnikach i postępowaniu wobec nich, to nie można stwierdzić, by działania te były
ukierunkowane na osiągnięcie celu zakazanego ustawą antymonopolową, tj. ograniczenie konkurencji.
Porozumienie to nie naruszało zakazu wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej.
Mając na względzie wynik sprawy pozwany nałożył na powoda obowiązek zwrotu
zainteresowanemu 2 kosztów postępowania, stosownie do treści art. 69 wymienionej wyżej ustawy.
Od powyższej decyzji powódka wniosła odwołanie wnosząc o jej uchylenie lub zmianę, zarzucając:
- sprzeczne z wnioskiem, ograniczenie rozpoznania sprawy w postępowaniu antymonopolowym,
- błędne ustalenie „rynku właściwego”,
- przyjęcie za wiarygodne, przez umieszczenie ich w uzasadnieniu wszystkich wyjaśnień i dowodów
przedstawionych przez KHW S.A. i NSW S.A. przy pominięciu wyjaśnień wnioskodawcy dowodzących ich
bezprzedmiotowości,
- błędne przyjęcie, iż praktyką monopolistyczną jest całkowity brak dostaw, a nie niekorzystna zmiana
warunków współpracy,
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- błędne określenie przedziału czasowego analizy stanu współpracy pomiędzy Spółkami Węglowymi, a
powodem, jaki winien być przedmiotem rozpoznania.
Powód wywodził, że podstawowym zarzutem jaki na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 1997 r.
postawił Spółkom Węglowym w postępowaniu wyjaśniającym i obecnym, było „uzależnienie zawarcia
umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia nie związanego z przedmiotem
umowy, którego nie przyjęłaby lub nie spełniłaby mając zapewnioną możliwość wyboru”, tj. o czyn z art. 5
ust. 1 pkt 7. „Możliwość wyboru” ograniczona została zabronionym porozumieniem pomiędzy Spółkami
Węglowymi w postaci wspólnego opracowywania tzw. „czarnej listy" tj. czyn z art. 4 pkt 4. W związku ze
zmianą ustawy pozwany dokonał nowej kwalifikacji przedmiotu postępowania, tj. z art. 8 ust. 2 pkt 4 oraz art.
5 ust. 1 pkt 6 pomijając art. 5 ust. 1 pkt 5 i twierdząc bezzasadnie, że zarzut ten jest nowym wnioskiem. Tym
samym pozwany zmienił intencje ustawodawcy rozszerzającej w nowej ustawie kwalifikacje „czynu
zabronionego” zarówno w kontekście art. 5 jak i art. 8. Zdaniem powoda, zapisy art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 8 ust.
2 pkt 4 są identyczne i zgodne ze stawianym zarzutem. Nadto pozwany błędnie określił „rynek właściwy”,
którego dotyczy postępowanie ustalając, że „rynkiem właściwym w sprawie jest rynek produkcji i sprzedaży
węgla kamiennego i zasięgiem swym obejmuje obszar całego kraju”. Z przedstawionych przez powoda
dowodów w postaci umów oraz wyjaśnień jasno wynika, że rynkiem tym jest „rynek węgla grubego”. Na tym
rynku właściwym KHW S.A. i NSW S.A. (a nie jedynie KHW S.A., jak przyjął Urząd), które łącznie
posiadają 60 % udziału w rynku.
Z tego też względu „pozycja dominująca” nie odnosi się, zdaniem powoda, jedyne do KHW S.A. ale
do KHW S.A. i NSW S.A. łącznie, zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy.
Zdaniem powoda, pozwany nie dokonał właściwej analizy jego współpracy z KHW S.A. w
kontekście art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy antymonopolowej, bowiem zasadniczo ze zgromadzonej dokumentacji
nie wynika, że w segmencie rynku węgla grubego istnieje podział na rodzaje współpracy różniące się znacznie
ekonomiczną efektywnością dla firm pośredniczących w handlu węglem.
W szczególności, współpraca ze Spółkami Węglowymi odbywała się w formach:
a) dostawy węgla na przechowanie i sprzedaż gwarantujące marżę handlową w wysokości około 15%,
b) dostawy węgla na umowy dealerskie z upustem sezonowym, upustem dealerskim i 30 - dniowym terminem
płatności dające efektywną marżę handlową około 5-10% w zależności od proporcji dostaw węgla w
niesezonie i sezonie,
c) dostawy węgla za gotówkę pozwalające uzyskać marżę handlową maksymalnie od 3-4%.
Powodowi odmówiono podpisania umowy dealerskiej bez podania przyczyny, a także odmawiano
sprzedaży węgla za gotówkę, co jest sprzeczne nie tylko z Uchwałą WZA, ale również z zasadami sprzedaży
węgla przyjętymi przez Zarządy poszczególnych Spółek Węglowych.
Analizując sytuację finansową wnioskodawcy w 1997 r. i stan współpracy ze Spółkami Węglowymi,
pozwany wyciągnął wniosek, że powód nie był wiarygodnym partnerem. Sytuacja finansowa powoda w 1997
r. nie powinna mieć wpływu na wynik postępowania dowodowego, gdyż ponosił on już skutki stosowania
praktyk monopolistycznych w 1996 r.
Powód zarzucił również, że decyzja winna być uchylona na mocy art. 24 § 1 pkt 5 Kpa, ponieważ
wydała ją ta sama osoba, która wcześniej wydała decyzję uchyloną wyrokiem Sądu Antymonopolowego.
Pozwany i zainteresowani 1, 2 i 3 wnieśli o oddalenie odwołania. Zainteresowany 4 nie zajął
stanowiska w sprawie. Pozwany i zainteresowany 2 wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:
Jest bezspornym, że wszczęcie postępowania nastąpiło w zakresie zarzutów naruszenia art. 4 pkt 4 i
art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy, więc praktyk zdefiniowanych jako:
porozumienia polegające w szczególności na ograniczeniu dostępu do rynku lub
eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem,
nadużywanie pozycji dominującej poprzez uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub
spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia nie związanego z przedmiotem umowy,
którego nie przyjęłaby lub nie spełniłaby, mając zapewnioną możliwość wyboru.
W wyniku wejścia życie ustawy antymonopolowej, nastąpiła zmiana kwalifikacji i postępowanie
prowadzone było w zakresie praktyk zdefiniowanych jako:
porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na
ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych
porozumieniem,
nadużywanie pozycji dominującej na rynku poprzez uzależnianie zawarcia umowy od
przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego
ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy.
Zmiana kwalifikacji nie ma więc wpływu na istotę zakazu. W przypadku praktyki zdefiniowanej w
art. 5 pkt 6 ustawy antymonopolowej, zakazane jest porozumienie kilku przedsiębiorców, ograniczające
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dostęp do rynku lub eliminujące z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem, co odpowiada istocie
zakazu zawartego w art. 4 pkt 4 ustawy. Analogiczna sytuacja dotyczy drugiej z zarzucanych praktyk,
dotyczących nadużywania pozycji dominującej poprzez uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub
spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z
przedmiotem umowy.
W ocenie Sądu, brak jest dowodów, że zainteresowani 1 i 2 nie konkurują ze sobą na rynku
właściwym (niezależnie od definicji tego rynku). Skoro tak, to nie ma podstaw do traktowania ich udziału w
rynku w sposób łączny. Nadużycie pozycji dominującej wynika, bowiem z faktu braku zagrożenia ze strony
kontrahentów, co pozwala mu postępować w sposób, który nie byłby możliwy, gdyby istniała pełna
konkurencja.
Powód w swoim odwołaniu nie zarzuca, że którykolwiek z zainteresowanych posiada pozycję
dominującą, a więc jego udział w rynku samodzielnie przekracza 40%, nawet jeśli rynek właściwy ograniczyć
do węgla grubego.
W konsekwencji, trafna była konkluzja pozwanego, że brak pozycji dominującej któregokolwiek z
zainteresowanych stanowi negatywną przesłankę stwierdzenia praktyk monopolistycznych wymienionych w
art. 8 ustawy antymonopolowej.
W ocenie Sądu, nie ma również podstaw do uznania uchwały WZA zainteresowanego 2 z dnia 15
grudnia 1995 r. za działanie uzależniające zawarcie umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę
innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy. Uchwała
ta dotyczy wyłącznie zasad udzielania kredytu, a nie sprzedaży jako takiej. Wyraźnie w swojej treści stanowi,
że wprowadzone ograniczenia nie dotyczą sprzedaży, gdy zapłata następuje przed odbiorem węgla. Nadto,
jeśli powód twierdzi, że jest wiarygodnym kontrahentem, to brak jest racjonalnych przesłanek,
uzasadniających posiadanie przez niego nieuregulowanych zobowiązań względem Skarbu Państwa oraz
innych producentów węgla i posiadanie standingu finansowego niegwarantującego wywiązanie się z
kontraktu. W takim zaś przypadku, ograniczenia wynikające z przedmiotowej uchwały nie dotyczyłyby
powoda.
Również i w odniesieniu do działania polegającego na wzajemnym informowaniu się
zainteresowanych o niewiarygodnych dłużnikach nie można określić mianem porozumienia, którego celem
lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym.
Po pierwsze, każdy z zainteresowanych może otrzymywane informacje wykorzystać według
własnego uznania i oceniać wiarygodność swoich kontrahentów według własnego uznania. Po drugie,
przepływ informacji służy eliminacji kontrahentów nierzetelnych, co jest naturalnym procesem gospodarki
rynkowej, odpowiadającym interesowi publicznemu.
Nie jest zasadny również zarzut formalny, naruszenia art. 24 § 1 pkt 5 Kpa. Przepis ten stanowi, że
pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w
której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji. Osoba, która wydała zaskarżona decyzję
nie może zatem uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
Z tych też względów odwołanie, wobec braku podstaw do jego uwzględnienia, należało oddalić (art.
479 (31) § 1 Kpc). [...]
262
WYROK
z dnia 22 stycznia 2003 r.
w sprawie z odwołania Gminy Opole w Opolu
przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 12/2002)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia
2003 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Gminy Opole przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zainteresowani: Irena i Seweryn Plebanek o ochronę konkurencji na skutek
odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 listopada 2001 r. nr
RKT - 35/2001
1. oddala odwołanie
2. zasądza od Gminy Opole na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 1.000 zł
(jeden tysiąc złotych) tytułem kosztów postępowania.
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UZASADNIENIE
Irena i Seweryn Plabanek byli najemcami lokali użytkowych w Opolu, w których prowadzili
indywidualne kancelarie adwokackie.
Najemcy ci złożyli Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej
Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym, wnioski o wszczęcie postępowania przeciwko Gminie
Opole pod zarzutami narzucania im:
1) nadmiernie wygórowanych cen za wynajmowane lokale, nieuzasadnionych ani sytuacją na rynku najmu
lokali użytkowych w Opolu (poza strefą „O”) ani wzrostem cen towarów i usług,
2) nowych warunków umowy najmu lokali, w których stawki czynszowe wzrosły o 166,77% w stosunku do
wcześniej obowiązujących, co miało na celu przyniesienie Gminie nieuzasadnionych korzyści wobec braku
alternatywnych lokali do wynajęcia od innych podmiotów w strefie I Opola.
Organ antymonopolowy wszczął postępowanie administracyjne przeciwko Gminie pod tak
sformułowanymi zarzutami, w trakcie którego ustalił, że Miasto Opole podzielone jest na cztery strefy ze
względu na wysokość stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych. Pobierane przez Gminę czynsze są
zróżnicowane z uwagi na przedmiot prowadzonej w lokalach działalności i pozycję najemcy na rynku pracy.
Lokale Ireny i Seweryna Plebanek znajdują się w I strefie podziału administracyjnego miasta. W dniu
zawarcia umowy najmu lokali użytkowych tj. 5 listopada 1998 r. strony ustaliły stawkę czynszową wg kwoty
bazowej 10,31 zł netto miesięcznie za 1 m2 oraz zaaprobowały klauzulę waloryzacyjną tej stawki o 100%
mnożnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS. Klauzula ta
była stosowana w rozliczeniach stron. Ostatnia waloryzacja, która została zaakceptowana przez
wnioskodawców podniosła od marca 2001 r. stawkę czynszu do kwoty 13,62 zł/m2 tj. o 10,10% w stosunku
do stawki poprzednio obowiązującej.
Uchwałą Zarządu Miasta Opole Nr 4283/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. częściowo uchyloną
Uchwałą Zarządu Nr 4713/2001 z dnia 1 marca 2001 r. ustalona została stawka czynszu za najem lokali
użytkowych dla kancelarii adwokackich i radców prawnych w strefie I na kwotę 33 zł/m2 (wzrost stawki o
166,77%). Wnioskodawcy odmówili podpisania stosowanego aneksu do umowy najmu i płacili czynsz w
dotychczasowej wysokości. Uchwałą Nr 5825/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. Zarząd Miasta Opole
wprowadził ulgę w opłatach wnoszonych przez najemców za wynajmowanie powierzchni wspólnych
(korytarzy i sanitariatów). Spowodowało to obniżkę czynszu w strefie I z 33 zł/m2 do 25 zł/m2. Jednakże
państwo Plebanek nie zostali objęci tą obniżką, gdyż wstrzymali się z akceptacją podwyżki do 33 zł/m2.
Poczyniwszy powyższe ustalenia Prezes Urzędu zważył co następuje:
W analizowanej sprawie doszło do naruszenia interesu publicznoprawnego w świetle treści art. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) – zwanej
dalej ustawą antymonopolową - co uzasadnia konieczność uruchomienia przewidzianych instrumentów
służących ochronie warunków rozwoju i ochrony konkurencji. W strefie I Opola zlokalizowanych jest pięć
kancelarii adwokackich i radców prawnych. Jakkolwiek postępowanie wszczęto na wniosek dwóch kancelarii
ze strefy I w Opolu, to biorąc pod uwagę, że stawki czynszu dotyczą wszystkich kancelarii działających w
lokalach komunalnych, w identycznej sytuacji znalazły się pozostałe trzy kancelarie z tej strefy. Daje to
podstawę do przyjęcia naruszenia przez Gminę interesu publicznoprawnego, gdyż jej uchwały o podwyżce
czynszu skierowane zostały do wszystkich kancelarii ze strefy I miasta Opole.
Za rynek właściwy w rozpatrywanej sprawie organ antymonopolowy uznał rynek wynajmu lokali
użytkowych w strefie I podziału administracyjnego Opola.
Gmina podała, że w tej strefie wynajmuje 239 lokali użytkowych na ogólną ich liczbę 930 co stanowi
jej 25% udziału w rynku.
W badaniu prowadzonym pod sygn. akt RKT-4003/03/01/AW organ antymonopolowy zweryfikował
dane Gminy zwracając się o informacje do jej konkurentów na rynku właściwym. W oparciu o te informacje
ustalił, że w strefie I Opola wynajmowane lokale użytkowe Gminy biorąc pod uwagę ich powierzchnię
stanowią 68,63%, a przy zastosowaniu kryterium liczby lokali którymi dysponują wynajmujący (Gmina i jej
konkurenci) jej udział w rynku wynosi 60,65%, a po ostatniej aktualizacji 60,25%. Powyższe ustalenia dały
Prezesowi UOKiK podstawę do zastosowania domniemania z art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej, według
jakiego przedsiębiorca ma na rynku pozycję dominującą, jeżeli jego udział w tym rynku przekracza 40%.
Przyjmując pozycję dominującą Gminy na rynku właściwym w sprawie Prezes Urzędu przesądził, że jej
działania rozpatrzyć należy w kontekście nadużywania pozycji dominującej przez stosowanie praktyk
monopolistycznych ograniczających konkurencję, określonych w art. 8 cyt. ustawy.
Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej praktyką ograniczającą konkurencję jest
nadużywanie przez przedsiębiorcę nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych. Narzucanie cen
cechuje się jednostronnością i przymusem towarzyszącym ich wdrożeniu. W konkretnych okolicznościach
rozpatrywanej sprawy Prezes Urzędu przyjął, że Gmina wykorzystała swoją pozycję dominującą na rynku
usiłując narzucić wnioskodawcom ustalony jednostronnie czynsz najmu. Jak wiadomo państwo Plebanek nie
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zgodzili się na radykalną podwyżkę czynszu, jednakże pozostałe kancelarie prawne w I strefie miejskiej
podpisały aneksy po myśli wynajmującego, co świadczy o ograniczeniu swobody kontraktowania.
Dla zbadania, czy czynsze najmu dla kategorii były nadmiernie wygórowane, tj. rażąco zawyżone
warunkach braku konkurencji na rynku, organ antymonopolowy porównał te czynsze z czynszami za podobne
lokale w miastach tego samego regionu o podobnej wielkości.
Analiza zebranych danych pozwoliła ustalić, że w Tychach i Katowicach podział miasta na cztery
strefy ściśle odpowiada podziałowi przyjętemu w Opolu. Czynsze tam pobierane są więc najbardziej
adekwatne do porównania. W Tychach w I strefie wynosiły one od 14,57 zł do 18,10 zł, w Katowicach w
takiej strefie ustalono je na 16,50 zł.
Nawet kancelarie zlokalizowane w Centrum Katowic i Zabrza i Bytomia płaciły czynsz niższy od
pobieranych w Opolu w strefie I wg stawek odpowiednio: 16,50 zł/m2, 17,16 zł/m2 i 11,90 zł/m2. W
miastach, w których nie wydzielono stref dla celów czynszowych takich jak Gliwice, Bielsko-Biała czynsz
kancelarii kształtował się na poziomie kilkunastu zł/m2.
Na tej podstawie Prezes Urzędu uznał, że czynsze pobierane przez Gminę Opole od kancelarii
prawnych w I strefie miasta o stawce 33 zł/m2, a także po obniżce do stawki 25 zł/m2 były nadmiernie
wygórowane w stosunku do gospodarczych realiów. Według wyliczeń z postępowania administracyjnego za
samą różnicę w wysokości czynszu (wg stawki 33 zł/m2) można było w 2001 r. wynająć lokal na kancelarię w
Gliwicach lub Bielsku-Białej. Na pobieranie rażąco wysokich opłat od kancelarii przez Gminę wskazuje
również skala podwyżki uchwalonej w dniu 21 grudnia 2000 r. ze stawki 15,63 zł/m2 do stawki 48 zł/m2 i
obniżek opłat do 33 zł/m2 , i po raz drugi do kwoty 25 zł/m2 - po protestach najemców.
Ustalony stan faktyczny wyczerpał też, w ocenie Prezesa Urzędu, przesłanki niezbędne do
zakwalifikowania działań Gminy jako praktyki monopolistycznej określonej w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
antymonopolowej, a polegającej w konkretnym wypadku na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku
poprzez narzucenie (o czym wyżej) wnioskodawcom wynajmującym lokale na kancelarie prawne nowych,
uciążliwych warunków najmu, co ma na celu przyniesienie Gminie nieuzasadnionych korzyści, w postaci
wygórowanego czynszu, wpływów związanych ze wzrostem czynszów w skali znacznie przekraczającej realia
gospodarcze na badanym rynku.
Uznając zarzuty postawione w postępowaniu administracyjnym za udowodnione Prezes Urzędu
decyzją z dnia 20 listopada 2001 r. nr RKT-35/2001:
w jej pkt I nakazał Gminie zaniechanie nadużywania pozycji dominującej na rynku najmu
lokali użytkowych obejmującym strefę I Opola poprzez bezpośrednie narzucanie
nadmiernie wygórowanej ceny za lokale wynajmowane z przeznaczeniem na kancelarie
adwokackie i radców prawnych,
w pkt II nakazał Gminie zaniechanie narzucania wnioskodawcom nowych warunków
umowy najmu na właściwym rynku zwiększających stawki czynszowe o 166,77% w
stosunku do wcześniej obowiązujących, w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści, przy
braku alternatywnych lokali do wynajęcia,
w pkt III za stosowanie opisanych praktyk wymierzona została Gminie kara pieniężna w
wysokości 19.272 zł. Kara ta nałożona na podstawie art. 101 ust. 1 odpowiada 0,061% kary
maksymalnej i zdaniem organu wymierzającego uwzględnia możliwości finansowe
adresata oraz ujawniany w 1996 r. fakt stosowania przez Gminę praktyki monopolistycznej
ograniczającej konkurencję na rynku najmu lokali użytkowych.
Od wydanej w sprawie decyzji odwołała się Gmina.
Rozpoznając sprawę Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył co następuje:
Odwołanie nie jest uzasadnione, a zaskarżona decyzja jest trafna.
Odnośnie pierwszego zarzutu odwołania Sąd odczytując sentencję decyzji nie dopatrzył się, aby
zdefiniowany w jej pkt I i II rynek relewantny obejmował swoim zasięgiem wyłącznie lokale użytkowe na
kancelarie prawne. Zarówno w sentencji jak i uzasadnieniu decyzji jako rynek wskazano rynek lokali
użytkowych w I strefie miasta Opole. Rynek ten określony został prawidłowo w oparciu o kryteria ustawowe
z art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej. W przepisie tym za rynek właściwy uznaje się rynek towarów (usług),
które ze względu na swoje przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, uznawane są przez ich
nabywców za substytuty oraz oferowane są 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.
W ocenie Sądu wszystkie lokale użytkowe położone w obrębie tej samej strefy oznaczonej według
kryterium odległości od centrum handlowego miasta należą do tego samego rynku, gdyż cechuje je
substytutywność (podobna abstrakcyjność) dla przedsiębiorców je wynajmujących nawet przy uwzględnieniu
niezbędnych kosztów adaptacji pod kątem konkretnego przedmiotu działalności gospodarczej. Z tego
powodu dalsza segmentacja rynku, której uwzględnienia domagała się Gmina, nie byłaby uzasadniona.
Prowadziłaby do wyodrębnienia lokalnych rynków na jakich, co można przyjąć a priori, Gmina nie miałaby
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pozycji dominującej, podczas gdy posiada silnie dominującą pozycję na ogólnie pojętym rynku wynajmu
lokali użytkowych w konkretnej strefie miejskiej wyznaczonej właśnie według kryterium atrakcyjności
prowadzenia w swej działalności gospodarczej, bez podziału na branże np. działalności usług prawnych
świadczonych przez kancelarie adwokackie i radcowskie.
W tej sytuacji należało uznać, że Prezes Urzędu prawidłowo ustalił rynek właściwy w sprawie oraz
zajmowanie na nim przez Gminę pozycji dominującej przy użyciu danych uzyskanych od jej konkurentów,
co wydaje się najlepszym sposobem dla dokonania oceny.
Prawidłowo zdelimitowany rynek był analizowany pod kątem ściśle określonych zarzutów
wnioskodawców - właścicieli kancelarii adwokackich. Z tego powodu organ antymonopolowy ograniczył
postępowanie do zbadania zarzutów stosowania praktyk monopolistycznych przy wynajmie lokali dla
przedmiotu działalności usług prawniczych. Nie ma jednak żadnych przeszkód ku temu, aby Prezes Urzędu
działając z urzędu zbadał, czy Gmina na tym samym rynku nie stosuje podobnych praktyk wobec
przedsiębiorców prowadzących inne rodzaje działalności gospodarczej. Wymienienie pośrednio w odwołaniu
zarzutu niewykorzystanie tego uprawnienia, co rzutować może na wysokość kary pieniężnej, wydaje się być
argumentem, który obrócić się może w przyszłości przeciwko Gminie. Nie ma natomiast znaczenia dla oceny
zasadności zaskarżonej decyzji.
Odnosząc się do zarzutu bezpodstawnego przyjęcia w decyzji stosowania przez Gminę nadmiernie
wygórowanych czy też nieuczciwych cen Sąd w całej rozciągłości podtrzymał stanowisko Prezesa Urzędu
zaprezentowane w tej kwestii z uwzględnieniem podstaw prawnych.
W tym miejscu Sąd zauważa tylko, że ceny nadmiernie wygórowane, a więc nieuczciwe, to ceny
sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi rozumianymi jako normy postępowania polecające
nienadużywanie w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej przewagi kontraktowej. Dobry
obyczaj nakazuje oparcie ceny o przejrzyste kryteria jej kalkulacji. Odwołująca się tego wymogu nie spełniła,
nie uzasadniając ani wnioskodawcom, ani organowi antymonopolowemu potrzeby zmiany stawek czynszu
kalkulacją uwzględniającą wzrost kosztów utrzymania lokali czy też zwiększeniem na nie popytu. W tej
sytuacji podniesienie stawek czynszowych aż o 166% w stosunku do poprzednio obowiązujących jawi się
jako arbitralne i nieuzasadnione narzucenie kontrahentom nieuczciwych, rażąco wygórowanych i
nieekwiwalentnych cen za oferowane świadczenie.
Nie jest również uzasadnione twierdzenie odwołania, według jakiego analizowane stawki czynszu są
niewiele wyższe od stosowanych w województwie śląskim skoro w decyzji wykazano, że w pewnym okresie,
za samą różnicę w stawkach czynszowych za 1m2 powierzchni można było w 2001 r. wynająć 1m2 lokalu w
Gliwicach czy Bielsku-Białej.
Jeżeli zaś chodzi o istnienie interesu publicznoprawnego w rozstrzygnięciu sprawy, to wykazane ono
zostało w zaskarżonej decyzji tym, że podwyżka skierowana była do wszystkich wynajmujących na danym
terenie kancelarie prawne osłabiając ich konkurencyjność na rynku usług prawnych, przez podniesienie
kosztów ich funkcjonowania. Właśnie antykonkurencyjny charakter podwyżki czynszów pozwolił organowi
antymonopolowemu podjąć właściwe działania w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej, według
którego „ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowania w interesie
publicznoprawnym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów”.
Również zarzut błędnego wyliczenia kary pieniężnej nie mógł zostać uwzględniony, gdyż w decyzji
prawidłowo przyjęto całkowity przychód Gminy jako podstawę do jej wyliczenia, nie zaś przychód z tytułu
czynszu pobranego na lokale użytkowe w I strefie Opola.
W tym stanie rzeczy, Sąd oddalił odwołanie. [...]
263
WYROK
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie z odwołania Wielkopolskiej Kasy Chorych w Poznaniu
przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 18/2002)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - po rozpoznaniu w dniu 5 lutego
2003 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w
Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Wielkopolska
Izba Lekarska w Poznaniu o ochronę konkurencji i konsumentów na skutek odwołania Wielkopolskiej
Regionalnej Kasy Chory w Poznaniu od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
Delegatura w Poznaniu z dnia 30 listopada 2001 r., sygn. akt RPZ-54-A/01/2001/D.O./863
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I. zmienia decyzję w punkcie II w ten sposób, że nie stwierdza praktyk ograniczających konkurencję
polegających na nadużywaniu pozycji dominującej poprzez narzucanie uciążliwych przynoszących
Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Poznaniu warunków umów na udzielanie ambulatoryjnych
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
opracowanych na lata 2001 - 2002 określonych w punkcie II 2 ab
II. oddala odwołanie w pozostałym zakresie
III. znosi koszty postępowania.
UZASADNIENIE
W punkcie II Decyzji Nr RPZ- 27/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów na podstawie art. 104 Kpa i art. 9 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów stwierdził, iż Wielkopolska
Regionalna Kasa Chorych w Poznaniu stosuje praktyki ograniczające konkurencję, polegające na
nadużywaniu pozycji dominującej na rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa wielkopolskiego poprzez
narzucanie uciążliwych, przynoszących tej kasie nieuzasadnione korzyści, warunków umów:
1) „na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza rodzinnego
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”, opracowanych i przyjętych na lata 2001- 2002 w
drodze
a) nieopłacania oraz nieopłacania w pełnej wysokości stawki kapitacyjnej usług wykonywanych przez
świadczeniodawców, w sytuacji, gdy usługi wykraczają ponad ustalony limit pacjentów, którzy
zgodnie z umową mogą zostać objęci opieką jednego lekarza,
b) zobowiązania świadczeniodawców do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 15%
wartości kontraktu a kwotą wydatkowaną na badania diagnostyczne, przy równoczesnym
niezagwarantowaniu świadczeniodawcom refundacji kosztów badań przekraczających kwotę, która
zgodnie z umową powinna zostać przeznaczona na finansowanie kosztów tych badań”,
2) „na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego" opracowanych i przyjętych na lata 2001 - 2002, w drodze:
a) przyjęcia, że jednostką rozliczeniową za zamówione i wykonywane świadczenia zdrowotne jest
punkt o nieustalonej i zmiennej w czasie trwania umowy wartości, co jest równoznaczne z
nieokreśleniem jednostkowych cen usług i w ten sposób wartości kontraktu , w wyniku czego na
świadczeniodawców zostało w całości przerzucone ryzyko zmian warunków wpływających na
sytuację finansową Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych,
b) zobowiązania świadczeniodawców do ponoszenia kosztów badań diagnostycznych, określonych w
umowie z zakresu udzielenia specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, przy równoczesnym
nieokreśleniu limitu tych badań oraz średniego kosztu poszczególnych badań i nieuwzględnieniu tej
wielkości przy ustalaniu wartości kontraktu, co przy zmiennej jego wartości nie zapewnia
świadczeniodawcom zwrotu kosztów wykonania tych badań i nakazano zaniechania ich dalszego
stosowania”.
Przedmiotowa decyzja zapadła po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Poznaniu.
Prezes Urzędu swoją decyzję w punkcie II. 1 a oparł na ustaleniu, iż przyjęta przez WRKCh zasada
wypłacania stawki kapitacyjnej (stawki na danego pacjenta) w pełnej wysokości tylko w odniesieniu do liczby
pacjentów nie przekraczającej ustalonych limitów jest nieprawidłowa. Urząd uznał racjonalność i
prokonsumencki charakter wprowadzonych limitów, nie zaakceptował jednak przyjętego przez WRKCh
systemu rozliczania lekarzy rodzinnych. Zdaniem Prezesa Urzędu limit pacjentów, którzy mogą zostać
wpisani na listę jednego lekarza powinien być konkretnie określony w umowie, a jego przekroczenie
powinno być sankcjonowane w inny sposób niż uczyniła to Kasa, chociażby przez możliwość nałożenia kary
umownej i w ostateczności rozwiązania umowy. W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzędu podkreślił, iż o ile na
etapie składania oferty liczba pacjentów objętych opieką każdego lekarza rodzinnego podlegać może
negocjacjom, to po podpisaniu umowy lekarze powinni mieć pewność, co do przypisanej im liczby pacjentów.
Tak ustalona wielkość zakontraktowanej usługi winna być opłacana w całości. Postępowanie WRKCh wypłacanie jedynie 50% lub niewypłacanie w ogóle stawki kapitacyjnej w sytuacji, gdy liczba pacjentów
przypisanych do danego lekarza przekroczy 2500 - stanowi przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za stan
podstawowej opieki zdrowotnej na podległym tej kasie terenie, na lekarzy rodzinnych. Ponadto przy braku
jakiejkolwiek możliwości negocjowania warunków zawieranych umów na etapie ich kontraktowania
nieopłacanie „ponadlimitowych” pacjentów zapewnia Kasie bezpłatną lub częściowo jedynie płatną, w
stosunku do niektórych pacjentów, opiekę lekarską na terenie nie nasyconym w dostateczny sposób w
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praktykę lekarza rodzinnego. Przynosi to więc WRKCh wymierne, nieuzasadnione korzyści. Zdaniem Prezesa
Urzędu postanowienia § 25 pkt 4 umów z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego naruszają przepis art. 8 ust.
2 pkt 6 ustawy antymonopolowej.
W ocenie Prezesa Urzędu zobowiązanie lekarzy rodzinnych do zwrotu różnicy pomiędzy kwotą,
którą lekarz miał obowiązek przeznaczyć na zabezpieczenie badań diagnostycznych (15 % rocznej kwoty
kontraktu) a kwotą, którą faktycznie przeznaczył na ten cel (§ 18 pkt 8 umów dot. kompetencji lekarza
rodzinnego) przynosi również nieuzasadnione korzyści WRKCh. Swoją decyzję w tym zakresie organ
antymonopolowy argumentował faktem, iż skoro na pokrycie kosztów zlecanych badań diagnostycznych
zleceniodawcy otrzymują stałą kwotę, to zobowiązują się pokrywać z niej koszty wykonania zleconych przez
nich badań, niezależnie od wielkości kosztów (przekraczających tę kwotę lub też od niej niższych) faktycznie
poniesionych na ten cel. Takie rozumienie powyższego i w konsekwencji słuszność decyzji w tym
przedmiocie wyrażonej w pkt II.1.b, uzasadnione są, zdaniem Urzędu, brakiem wprowadzenia obok
obowiązku zwrotu kwot, które w granicach limitu nie zostały wykorzystane na badania równoczesnego
obowiązku zagwarantowania świadczeniodawcom zwrotu wydatków ponoszonych na badania, w sytuacji, gdy
przekroczyły one wartość środków otrzymanych od niej na ten cel.
Uzasadniając swoją decyzję w punkcie II. 2a Prezes Urzędu podniósł, iż budzi wątpliwości
określenie maksymalnej kwoty zobowiązania WRKCh wobec kontrahenta i jednoczesne przyjęcie jednostki
rozliczeniowej za wykonane usługi w postaci punktu o zmiennej wartości. Wartość tego punktu nie jest
wartością stałą, znaną świadczeniodawcom w momencie podpisywania umowy oraz wykonania usługi.
Przyjęty przez WRKCh sposób ustalania wartości punktu, zgodnie z którym do 25 dnia każdego miesiąca
określa ona wartość punktu w oparciu o dane z poprzedniego miesiąca - liczbę punktów wypracowanych
przez wszystkich zakontraktowanych świadczeniodawców - powoduje, iż wnioskodawca wykonując usługę
nie wie jaką otrzyma za to zapłatę. Sposób ustalenia zapłaty odrywa więc cenę usługi od kosztów jej
świadczenia. Z punktu widzenia zasad konkurencji jest to niedopuszczalne. Takie określenie zasad może
powodować, iż w rezultacie w miarę wzrostu udzielonych świadczeń, ich cena jednostkowa maleje. WRKCh
wydatkuje więc taką samą kwotę bez względu na liczbę świadczeń udzielonych w danym okresie
rozliczeniowym.
Reasumując Urząd stwierdził, iż Kasa stawia się w sytuacji korzystniejszej aniżeli jest to przyjęte w
stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami o równorzędnej sile rynkowej. Dodatkowo Prezes Urzędu podniósł, iż
przyjęty przez WRKCh sposób rozliczania świadczeniodawców budzi zastrzeżenia Urzędu także z innego
powodu. A mianowicie Kasy Chorych dokonują wyboru świadczeniobiorców, z którymi podpisują umowy o
udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, po przeprowadzeniu
konkursu ofert. Konkurs ten ma na celu wyłonienie ofert, które zapewnią ubezpieczonym jak najlepszą opiekę
medyczną. Wybór oferenta następuje także w oparciu o kryterium ekonomiczne, czyli teoretycznie z
uwzględnieniem zaproponowanej przez niego ceny za usługę. Tymczasem oferenci nie mogą określić, jaka
będzie cena świadczonych przez nich usług, i w rezultacie kryterium ceny w przeprowadzeniu konkursu
odgrywa drugorzędną rolę. Z punktu widzenia interesów świadczeniodawców jest to nieracjonalne, ponieważ
decydując się na przystąpienie do konkursu muszą w swoich kalkulacjach uwzględnić koszt wykonania
usługi.
Podobnie niewłaściwy jest zdaniem Prezesa Urzędu sposób rozliczania kosztów badań
diagnostycznych wykonanych w ramach umów z zakresu specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych. W jego ocenie w sytuacji, gdy rozliczenie świadczeń udzielanych w ramach tych umów odbywa
się w oparciu o jednostkę rozliczeniową, którą jest punkt o zmiennej wartości, WRKCh powinna ustalić limit
badań oraz średni czy minimalny koszt poszczególnych badań i jego wysokość uwzględnić przy ustalaniu
ceny porad w poszczególnych grupach tematycznych. WRKCh zastosowała natomiast system rozliczeń
świadczeń z zakresu specjalistyki, który został oparty na zmiennej wartości punktu. Przy takim rozwiązaniu
cena traci charakter ryczałtu i jest wartością nieznaną świadczeniodawcy w momencie wykonania usługi.
Utrudnia to, a nawet wręcz uniemożliwia oszacowanie świadczeniodawcy kosztów wykonanych badań. W
skrajnej sytuacji, zdaniem Urzędu, nie można wykluczyć, że koszt badań diagnostycznych przekroczy
uzyskaną cenę porady. Z tych względów Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przez WRKCh przepisu art. 8
ust. 2 pkt 6 ustawy i nakazał zaniechania stosowania tej praktyki w latach 2001-2002.
Od powyższej decyzji, a konkretnie jej punktu II, odwołanie wniosła w dniu 17 grudnia 2001 r.
Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych. WRKCh zażądała zmiany decyzji w punkcie II nakazującej jej
zaniechanie stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji
dominującej na rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa wielkopolskiego i uznania, że czyny te nie
stanowią praktyk ograniczających konkurencję, polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na w/w
rynku.
Argumentując swoje stanowisko WRKCh podniosła, iż po pierwsze Kasy Chorych nie mogą być
zakwalifikowane jako podmioty organizujące lub świadczące usługi o charakterze użyteczności publicznej -
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świadczenia zdrowotne, a zatem przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie mają do nich
zastosowania. Ponadto podniosła, iż kasa dopuszcza możliwość zapłaty 100 % stawki kapitacyjnej po
przekroczeniu limitu liczby ubezpieczonych zadeklarowanych do danego lekarza rodzinnego ponad 2500 na
określonych warunkach. Otóż jest to możliwe, gdy lekarz zatrudni dodatkowego lekarza - tzw. lekarza do
pomocy, lub gdy lekarz wystąpi z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu WRKCh o renegocjację tego zapisu.
W opinii WRKCh stworzenie tych możliwości jest wystarczającym działaniem z jej strony i czyni decyzję
Urzędu bezpodstawną. WRKCh nadmieniła jednocześnie, iż takie ukształtowanie umów z lekarzami wynikło
z troski o dobro pacjenta, zapewnienie mu jak najłatwiejszego dostępu do lekarza przy równoczesnym
zabezpieczeniu lekarzowi możliwości należytej odpłatności za świadczenia ponad określone w umowie.
Umieszczenie w umowie zapisu o obowiązku przeznaczania przez świadczeniodawców minimum 15
% wartości kontraktu na badania diagnostyczne WRKCh uzasadniała dotychczasowym zachowaniem
świadczeniodawców, przeprowadzaniem przez nich minimalnej ilości badań diagnostycznych. Ustanowienie
15 % minimalnego progu wydatkowania zakontraktowanej kwoty na diagnostykę miało na celu, jak podaje
Kasa, zwiększenie dostępności pacjenta do badań diagnostycznych. Zdaniem Kasy nie istnieje zaś
niebezpieczeństwo konieczności wykonania takiej liczby badań przez lekarza rodzinnego, która naraziłaby go
na poniesienie wydatków przekraczających jego przychody ponieważ badania, które wykonuje lekarz
rodzinny należą do najtańszych. Za niezasadną Kasa uznała także decyzję Urzędu w punkcie II. 2a i b.
Zdaniem kasy, przyjęcie jako podstawę rozliczeń za świadczenia specjalistyczne punktów o zmiennej wartości
nie może być uznane za stosowanie przez nią praktyk monopolistycznych. Lekarz bowiem jak każda osoba
wykonująca wolny zawód winna szacować swoje przychody w pewnych granicach. Czyniąc to, lekarz jest w
stanie przewidzieć górną i dolną granicę finansowania świadczeń medycznych w danym roku, zna bowiem
zasady, wskazujące podstawy ustalenia ich ceny, co czyni zbędnym wskazanie konkretnej wartości kwotowej.
Co do pkt II. 2b decyzji WRKCh wskazała, iż odzwierciedlenie różnych kosztów diagnostyki w zależności od
przeprowadzonych badań znajduje swój wyraz w ilości punktów przyznawanych za konkretne, mniej lub
bardziej skomplikowane badanie diagnostyczne, tak więc bez znaczenia pozostaje fakt przyjęcia zmiennej
wartości punktu do rozliczeń wykonanych świadczeń.
W odpowiedzi na odwołanie pozwany Prezes wniósł o oddalenie odwołania.
Rozpoznając odwołanie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje:
Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie jedynie co do części decyzji z punktu II. 2 a i b. Sąd
zmienił decyzję w punkcie II w ten sposób, że nie stwierdził praktyk ograniczających konkurencję, a
polegających na nadużywaniu pozycji dominującej poprzez narzucanie uciążliwych przynoszących
Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych warunków umów na udzielanie ambulatoryjnych
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
opracowanych na lata 2001 - 2002, określonych w punkcie II 2 a i b. Powyższe orzeczenie Sądu uzasadnione
było zmianą w roku 2002 wspomnianych warunków umów w stosunku do roku 2001 i w rezultacie
zaprzestaniem stosowania praktyk monopolistycznych przez WRKCh. Okoliczność tę potwierdził Prezes
Urzędu na rozprawie w dniu 5 lutego 2003 r. i wniósł o zmianę decyzji w tej części.
W pozostałym zakresie odwołanie WRKCh nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd podzielił
ustalenia faktyczne i prawne dokonane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i dodatkowo zważył.
Kasy Chorych są podmiotami, które organizują usługi o charakterze użyteczności publicznej.
Wprawdzie nigdzie w ustawie nie zostało sprecyzowane co dokładnie można uznać za działalność o
charakterze użyteczności publicznej, niejednolite są także poglądy doktryny w tej dziedzinie, jednakże
zdaniem Sądu można ustalić ich zakres poprzez wskazanie celu, któremu ma służyć ich realizacja. W
przypadku usług medycznych celem tym jest ochrona zdrowia społeczeństwa. Ponieważ ochrona zdrowia
lokalnej społeczności została wymieniona wśród zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (art. 7
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym), a zadania własne gmin z reguły traktowane są
jako zadania o charakterze użyteczności publicznej, można przyjąć, iż świadczenie usług medycznych należy
także do kategorii usług o takim właśnie charakterze. Nadto zbieżne z powyższym wydaje się stanowisko
Trybunału Konstytucyjnego. W swojej uchwale z dnia 12 marca 1997 r. Trybunał Konstytucyjny podkreślił,
że zadania mające charakter użyteczności publicznej należy rozumieć możliwie najszerzej. Zdaniem Sądu
takie właśnie cechy w swoim działaniu przejawiają kasy chorych, w związku z tym należy uznać, iż
wypełniają znamiona podmiotów organizujących usługi o charakterze użyteczności publicznej określonych w
art. 4 ust. 1 a ustawy antymonopolowej.
Rozpoznając sprawę pod kątem stosowania praktyki monopolistycznej określonej w art. 8 ust. 1 i 2
pkt 6 ustawy antymonopolowej rozważyć należało czy zaistniały przesłanki do stwierdzenia praktyki
monopolistycznej określone w w/w art. 8 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. A mianowicie:
1) czy warunki umów zostały narzucone świadczeniodawcy poprzez podmiot dominujący,
2) czy były one uciążliwe dla świadczeniodawcy,
3) czy przyniosły podmiotowi narzucającemu te uciążliwe warunki nieuzasadnione korzyści.
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Oczywistym jest, że Kasa Chorych faktycznie nie negocjowała z świadczeniodawcami ani warunków
konkursu ofert, ani warunków zawieranych umów. Posiadając na rynku organizowania świadczeń
zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz ubezpieczonych z terenu
województwa wielkopolskiego pozycję dominującą narzuciła zarówno warunki konkursu ofert jak i umów.
Podmioty, które chciały świadczyć usługi i utrzymać się na rynku nie mając żadnego wyboru zmuszone były
przyjąć narzucone przez WRKCh warunki. Narzucenie lekarzom, iż nie będą w ogóle opłacane lub opłacane
w ograniczonym zakresie ich świadczenia dla pacjentów „ponadlimitowych” w sytuacji, gdy wiadomym jest,
że istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na świadczone przez nich usługi, więc przyjmowanie
dodatkowych pacjentów będzie miało miejsce, przy istnieniu jednocześnie możliwości innych rozwiązań tego
problemu (vide - propozycje Urzędu) jest w ocenie Sądu działaniem, które przynosi i zapewnia kasie
nieuzasadnione wymierne korzyści majątkowe. Podobnie ustalenie obowiązku zwrotu 15 % nie wykorzystanej
przez lekarza części stawki kapitacyjnej na diagnostykę, już faktycznie wydatkowanej i rozliczonej przez
Kasę zapewnia jej osiąganie nieuzasadnionych korzyści.
Sąd podzielił pogląd organu antymonopolowego, że narzucony przez WRKCh sposób ustalania
wartości punktu zgodnie z którym do dnia 25 każdego miesiąca określa ona wartość punktu w oparciu o dane
z poprzedniego miesiąca powoduje, iż wykonując usługę świadczeniodawca nie wie, jaką otrzyma za to
zapłatę, nie zna ceny, jaką w przyszłości otrzyma za jej wykonanie. Cena usługi oderwana zostaje od
uwarunkowań ekonomicznych, w efekcie pozbawia to świadczeniodawcę możliwości zaplanowania kosztów i
określenia standardu usługi. Świadczeniodawca nie wiedząc jaką w przyszłości otrzyma zapłatę za wykonaną
usługę w rzeczywistości nie wie czy jego działalność przynosi zyski czy też straty. W ocenie Sądu określenie
w umowie jedynie globalnej wartości kontraktu powoduje, że świadczeniodawca nie jest w stanie dokładnie
przewidzieć ile usług będzie musiał wykonać w ramach kontraktu. Ponieważ kontrakt opiewa na stałą kwotę i
WRKCh wartość wykonanej usługi określa z opóźnieniem powoduje to w rzeczywistości sytuację, w której w
miarę wzrostu liczby udzielanych świadczeń ich cena jednostkowa maleje. W efekcie tego świadczenidawca
ponosi część ciężaru publicznego, który powinien obciążać Kasę Chorych. Zauważyć należy, iż WRKCh
miała możliwość, przyjmując, iż jednostką rozliczeniową jest punkt o nieustalonej i zmiennej w czasie trwania
umowy wartości punktu, uzyskania w roku 2001 większej liczby świadczeń wydatkując na ten cel mniejsze
kwoty.
Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji. [...]
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Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesiącach: wrzesień,
październik, listopad 2002 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyrok z dnia 2.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 27/02) w sprawie z odwołania Zarządu Gminy Krasne
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 259 w niniejszym nr
Dziennika)
Wyrok z dnia 6.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 131/01) w sprawie z odwołania Zachodniopomorskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 11.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 2/02) w sprawie z odwołania Zamojskiej Korporacji
Energetycznej S.A. w Zamościu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 16.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 124/01) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Inżynieryjnego „Trust” Sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 16.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 21/02) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego
Toruń S.A. w Toruniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 16.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 15/02) w sprawie z odwołania „Castorama Polska” Sp.
z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 18.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 19/01) w sprawie z odwołania Telekomunikacji
Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. poz. 260 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 18.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 69/02) w sprawie z odwołania Spółdzielni
Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 18.12.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 70/02) w sprawie z odwołania Śródmiejskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Białej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
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10. Wyrok z dnia 13.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 11/02) w sprawie z odwołania Gminy i Miasta
Witkowo przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
11. Wyrok z dnia 13.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 133/02) w sprawie z powództwa „Minus” Sp. z o.o. w
Opolu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
12. Wyrok z dnia 14.01.2003 r. (Sygn. akt Ama 125/02) w sprawie odwołania przedsiębiorcy Elżbiety
Czeremańskiej - Gocławskiej - Radio „Puls” w Płocku, Radia „Venessa” Sp. z o.o. w Raciborzu, Radia
„Bielsko” Sp. z o.o. w Bielsku Białej, Radia „Wa-Ma” S.A. w Olsztynie i przedsiębiorcy Wojciecha
Jaworskiego - Radia „Alfa” w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
13. Wyrok z dnia 15.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 28/02) w sprawie z odwołania Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
14. Wyrok z dnia 15.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 29/02) w sprawie z odwołania Centrali Handlu Węglem
„WENTA-ALFA” Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. poz. 261 w niniejszym nr Dziennika)
15. Wyrok z dnia 15.01.2003 r. (Sygn. akt Ama XVII 32/02) w sprawie z odwołania PSE - ELECTRA Sp. z
o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
16. Wyrok z dnia 16.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 73/02) w sprawie z odwołania przedsiębiorców
Andrzeja Czarneckiego i Krzysztofa Czarneckiego „Komunal – Transport” s.c. w Ostrowcu – Wałcz
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
17. Wyrok z dnia 22.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 3/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Energetycznego „Meritum” Sp. z o.o. w Legnicy przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
18. Wyrok z dnia 22.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 12/02) w sprawie z odwołania Gminy Opole w Opolu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 262 w niniejszym nr
Dziennika)
19. Wyrok z dnia 22.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Amc 35/02) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko „Holiday Travel Center-Klub Wakacyjny” Sp. z o.o. w
Warszawie
20. Wyrok z dnia 27.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 13/02) w sprawie z odwołania Miasta Stołecznego
Warszawy przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
21. Wyrok z dnia 31.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 119/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
22. Wyrok z dnia 31.01.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 110/02) w sprawie z odwołania Grodkowskich
Zakładów Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
23. Wyrok z dnia 5.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 18/02) w sprawie z odwołania Wielkopolskiej
Regionalnej Kasy Chorych w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (publ. - poz. 263 w niniejszym nr Dziennika)
24. Wyrok z dnia 5.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 36/02) w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
25. Wyrok z dnia 10.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 39/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Państwowego Porty Lotnicze w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
26. Wyrok z dnia 10.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 38/02) w sprawie z odwołania Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
27. Wyrok z dnia 12.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 33/02) w sprawie z odwołania Haliny Wodzisławskiej „Usługi pogrzebowe” we Włoszczowej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
28. Wyrok z dnia 26.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 23/02) w sprawie z odwołania Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
29. Wyrok z dnia 27.02.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 20/02) w sprawie z odwołania Zarządu Budynków
Komunalnych Sp. z o.o. w Zabrzu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
30. Wyrok z dnia 5.03.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 40/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Transportowego „Necko” Sp. z o.o. w Augustowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
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31. Wyrok z dnia 5.03.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 48/02) w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
32. Wyrok z dnia 5.03.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 49/02) w sprawie z odwołania Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
33. Wyrok z dnia 19.03.2003 r. (Sygn. akt XVII Amc 55/02) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko przedsiębiorcy Elżbiecie Uznańskiej - Pralnia
Ekologiczna „BETTY CLEAN” w Krakowie
34. Wyrok z dnia 26.03.2003 r. (Sygn. akt XVII Ama 35/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Państwowego „Porty Lotnicze” w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

265
Wykaz wyroków Sądu Najwyższego
1.
2.

Wyrok z dnia 13 listopada 2002 r. (Sygn. akt I CKN 1469/00) w sprawie z odwołania Suwalskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Kosumentów
Wyrok z dnia 16 stycznia 2003 r. (Sygn. akt I CKN 1200/00) w sprawie z odwołania Jeleniogórskich
Zakładów Optycznych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
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