DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, dnia 4 lutego 2003 r.

Nr 1

TREŚĆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
229 - z dnia 17 października 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę Kazimierza
Kramarza „Centrum Pogrzebowe” w Dzierżoniowie za ograniczającą konkurencję
230 - z dnia 22 października 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Art Marketing Syndicate
S.A. w Poznaniu, Europlakat Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Ströer Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Outdoor
Promocja Plakatu Sp. z o.o. w Warszawie za ograniczającą konkurencję
231 - z dnia 31 października 2002 r. w sprawie stosowania przez przedsiębiorców świadczących usługi
przewozów taksówkowych w Opolu praktyki ograniczającej konkurencję
232 - z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez przedsiębiorców świadczących
usługi przewozu ludności za ograniczające konkurencję
233 - z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Izbę Architektów w Warszawie
za ograniczającą konkurencję
234 - z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez CVC
Capital Partners S.A. we Francji oraz PAI Management S.A.S. we Francji nad Provimi S.A. we Francji
235 - z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez RUCH S.A. w Warszawie za
ograniczającą konkurencję
236 - z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminę Kielce za ograniczającą
konkurencję
237 - z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Telewizję Polską S.A. w
Warszawie za ograniczającą konkurencję
238 - z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Dalia Termika S.A. w Warszawie
239 - z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczającej konkurencję
przez „Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. w Jaworznie
240 - wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2002 r.
INTERPRETACJE
241 - interpretacja przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
242 - interpretacja przepisów ustawy z dnia 19 września 2002 r. o kredycie konsumenckim
ORZECZENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU ANTYMONOPOLOWEGO
243 - wyrok z dnia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie z odwołania Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
244 - wyrok z dnia 25 września 2002 r. w sprawie z odwołania Gminy Bielsko – Biała przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
245 - wyrok z dnia 30 września 2002 r. w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie
246 - wyrok z dnia 16 października 2002 r. w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
247 - wyrok z dnia 23 października 2002 r. w sprawie z odwołania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Kluczach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
248 - wykaz wyroków wydanych w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2002 r.
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ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO
249 - wyrok z dnia 26 września 2002 r. w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów przeciwko Okocimskim Zakładom Piwowarskim w Brzesku
250 - wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik
2002 r.
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Decyzja
z dnia 17 października 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę Kazimierza Kramarza „Centrum Pogrzebowe” w
Dzierżoniowie za ograniczającą konkurencję
(Nr RWR-20/2002)
Na podstawie:
art. 104 Kpa i art. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 5 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 rozpoznaniu sprawy wszczętej z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Kazimierzowi
Kramarzowi - „Centrum Pogrzebowe Kompleksowe usługi pogrzebowe sprzedaż akcesorii pogrzebowych
przewóz zwłok Kramarz Kazimierz Kramarz Maria” w Dzierżoniowie uznaje się za ograniczającą
konkurencję na rynku usług pogrzebowych w Bielawie i nakazuje się zaniechanie stosowania praktyki,
polegającej na ograniczeniu dostępu do rynku usług pogrzebowych w Bielawie innym przedsiębiorcom
pogrzebowym, na skutek zakwalifikowania usług kopania grobów, doniesienia i umieszczenia trumny w
grobie, obsługi pogrzebów przez żałobników jako usług cmentarnych, zarezerwowanych do wyłącznego
wykonywania przez administratora cmentarza komunalnego.
UZASADNIENIE
Przeprowadzone przez organ antymonopolowy postępowanie dowodowe pozwoliło na ustalenie
następującego stanu faktycznego:
Uczestnik prowadził początkowo działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Usług Pogrzebowych”,
obecnie zaś „Centrum Pogrzebowe Kompleksowe usługi pogrzebowe sprzedaż akcesorii pogrzebowych
przewóz zwłok Kramarz Kazimierz Kramarz Maria” w Dzierżoniowie (Centrum Usług Pogrzebowych).
Przedmiotem działalności gospodarczej są m.in. usługi pogrzebowe w pełnym zakresie, handel detaliczny
akcesoriami pogrzebowymi, administrowanie cmentarzem komunalnym. Usługi te wykonuje od kwietnia
1994 r. na terenie miejscowości Dzierżoniów i Bielawa.
Na terenie Bielawy znajdują się dwa cmentarze:
− Cmentarz Parafialny przy ul. Żeromskiego, którym administruje Parafia Rzymsko-Katolicka pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
− Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego, którego właścicielem jest Gmina Bielawa.
We wrześniu 1998 r. Urząd Miejski w Bielawie ogłosił przetarg na nieodpłatne administrowanie
cmentarzem komunalnym w Bielawie. W części I. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ustępie
dotyczącym charakterystyki zakresu administrowania znalazła się m.in. informacja, iż „zapewnia się
wyłączność wykonywania usług pogrzebowych”. Ostatecznie w wyniku przetargu Gmina Bielawa podpisała z
K. Kramarzem w dniu 15 października 1998 r. umowę Nr FM.GŚ. – 7062/4/98, wg wzoru dołączonego do
specyfikacji przetargowej. Umowa w swojej treści nie zawierała zapisów, na podstawie których strony
umawiałyby się co do przyznania ewentualnej wyłączności usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym
na rzecz administratora. Jej przedmiotem było oddanie K. Kramarzowi w nieodpłatne administrowanie
cmentarza komunalnego w Bielawie, zaś jednym z zasadniczych jego obowiązków było dokonywanie
rezerwacji miejsc grzebalnych, tzw. pokładnego, dla zmarłych oraz pobierania opłat od osób żyjących.
Pobrane opłaty z tego tytułu, zgodnie z § 2 ust. 3 umowy K. Kramarz miał wnosić na rzecz Gminy. Akceptacji
Gminy wymagały ceny za usługę wykopania grobu oraz za korzystanie z chłodni, natomiast ceny za pozostałe
usługi ustalał we własnym zakresie administrator. Dochody z tych usług w całości zatrzymywał K. Kramarz.
Do innych obowiązków administratora należało m.in.
− prowadzenie ewidencji zmarłych,
− zapewnienie wykonywania czynności żałobników wyposażonych w jednakowe stroje o charakterze
żałobnym,
− obsługa pogrzebu karawanem przystosowanym do przewozu trumny ze zwłokami,
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− na zlecenie klientów – załatwianie formalności w USC związanych z aktem zgonu oraz odbieranie zwłok,
− wykopywanie grobu z ułożeniem mogiły,
− wykopywanie grobów ziemnych podpiwniczonych,
− prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymania cmentarza komunalnego.
Umowa początkowo zawarta została na okres do 31 października 2001 r., następnie zaś aneksem z dnia 31
lipca 2001 r. przedłużona na czas nieokreślony.
Na terenie Bielawy usługi pogrzebowe świadczą, oprócz administratora cmentarza komunalnego,
przedsiębiorstwa pogrzebowe Zofii Sieroń, Roberta Piotra Glądały oraz Ryszarda Kuczery.
Przedsiębiorcy ci nie mogą wykonywać na cmentarzu komunalnym usług kopania grobów, doniesienia i
umieszczenia trumny w grobie, obsługi pogrzebów przez żałobników, gdyż wykonywanie tych czynności
zastrzegł dla siebie administrator cmentarza tj. K. Kramarz. Przedsiębiorca pogrzebowy, który chce wykonać
pochówek na cmentarzu komunalnym, zmuszony jest podzlecać usługę K. Kramarzowi. W okresie objętym
badaniem tj. od stycznia do końca maja 2002 r. na cmentarzu tym samodzielnie pochówku nie wykonał żaden
zakład pogrzebowy poza Centrum Usług Pogrzebowych K. Kramarza. W okresie tym, na 65 wykonanych
pochówków aż 44 pochówki wykonał K. Kramarz na zlecenie zakładu Zofii Sieroń, jeden zaś na zlecenie
zakładu R. Kuczery (tj. zmarłej we Frankfurcie n/M Barbary Hitzel). W 2001 r. Z. Sieroń zleciła ponadto K.
Kramarzowi wykonanie aż 114 pochówków.
W okresie administrowania cmentarzem komunalnym przez K. Kramarza podmioty „obce” wykonały
w 2001 r. dwie ekshumacje (zakład pogrzebowy Zofii Sieroń i zakład pogrzebowy z Oławy), jeden grobowiec
(rodzina zmarłego) oraz jeden kompletny pogrzeb (w dniu 27 stycznia 2001 r. wykonał go Zakład
Pogrzebowy z Pilchowic k/Rybnika).
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy organ antymonopolowy zważył, co następuje:
Art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej określa, iż praktyką monopolistyczną jest nadużywanie
pozycji dominującej na rynku poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
powstania bądź rozwoju konkurencji. Do stwierdzenia zatem praktyki monopolistycznej z art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy antymonopolowej zachowanie przedsiębiorcy musi spełniać przesłanki:
posiadanie pozycji dominującej oraz przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
powstania bądź rozwoju konkurencji.
Organ antymonopolowy przyjął zgodnie z ustalonym orzecznictwem (np. wyrok Sądu
Antymonopolowego z 21 stycznia 1998 r. sygn. akt XVII Ama 51/97), że Kazimierz Kramarz funkcjonuje na
dwóch rynkach, tj.:
− rynku usług cmentarnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Bielawie i zarządzania
nim; czynności zarządcy cmentarza wynikają z przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298 ze zm.); w ujęciu terytorialnym
(geograficznym) granice tego rynku wyznacza obszar cmentarza komunalnego w Bielawie;
− rynku usług pogrzebowych związanych z chowaniem zmarłych na terenie Bielawy.
Usługi cmentarne świadczone są na rzecz społeczności gminy w celu umożliwienia jej członkom korzystania
z cmentarza i jego urządzeń w związku z pochówkiem zmarłych. Usługi te polegają na organizowaniu i
nadzorowaniu prac związanych z:
− utrzymaniem cmentarza i wyposażeniem go w niezbędne urządzenia np. dom pogrzebowy czy sanitariaty,
− urządzeniem cmentarza zgodnie z planem jego zagospodarowania,
− utrzymaniem ładu i porządku na cmentarzu,
− nadzorem nad korzystaniem z cmentarza, w tym nad pochówkami, ekshumacjami, zakładaniem grobów
zgodnie z przepisami prawa.
Miejscem wykonywania tych usług jest cmentarz, zatem rynek w ujęciu geograficznym (terytorialnym)
wyznacza obszar cmentarza komunalnego w Bielawie. Usługi cmentarne należą do obowiązków zarządcy
cmentarza, który posiada na tym rynku pozycję monopolistyczną wynikającą z prawa. W niniejszej sprawie są
to w szczególności przepisy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295), art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 1 pkt 3 lit. c
ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a
organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198). Przepisy
powyższe przekazały gminom kwestie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi. Te z kolei mogą
przekazać wykonywanie czynności faktycznych innym podmiotom, lub wykonywać je samodzielnie. W
niniejszej sprawie Gmina wykonuje czynności zarządu przy pomocy uczestnika postępowania.
Art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej określa pozycję dominującą jako pozycję przedsiębiorcy, która
umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości
działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa
się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Pozycja
monopolistyczna jest kwalifikowaną pozycją dominującą, stad też pierwsza przesłanka zastosowania art. 8
ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej została spełniona z uwagi na wyłączność wykonywania usług
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cmentarnych przez K. Kramarza. Podobną pozycję zajmuje K. Kramarz na rynku usług pogrzebowych
wykonywanych na terenie cmentarza komunalnego w Bielawie, gdyż jego udział w okresie od stycznia 2001
r. do 30 czerwca 2002 r. wyniósł ok. 100%.
Usługi pogrzebowe są adresowane natomiast do indywidualnego odbiorcy tj. klientów zakładów
pogrzebowych. Stąd rynek ten powinien być z założenia konkurencyjny, aby zapewniał konsumentom
możliwość wyboru usługodawcy. Należą do tych usług m.in. takie czynności jak:
− przygotowanie zwłok do pogrzebu,
− transport zwłok,
− pochówek i związana z tym asysta pogrzebowa,
− formowanie grobu,
− utrzymanie grobu,
− ekshumacja,
− stawianie pomników,
− budowa grobowców.
Miejscem wykonywania tych usług jest zarówno cmentarz (przygotowanie miejsca pochówku, pochówek i
asysta pogrzebowa, utrzymanie grobu, ekshumacja), jak i obszar leżący poza cmentarzem.
K. Kramarz działa zarówno na rynku usług cmentarnych jako administrator cmentarza jak i na rynku
usług pogrzebowych. Pełniąc funkcję administratora cmentarza komunalnego ma możliwość wpływania na
stan konkurencji na rynku usług pogrzebowych, a w szczególności na część tych usług, które wykonywane są
bezpośrednio w oparciu o infrastrukturę cmentarną. Daje to K. Kramarzowi zdecydowaną przewagę rynkową
nad potencjalnymi konkurentami na tym rynku. Organ antymonopolowy uznaje, iż w niniejszej sprawie
doszło do eksploatowania przez K. Kramarza jego przewagi rynkowej w stosunku do konkurencyjnych
przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, iż K. Kramarz ograniczył dostęp do rynku usług pogrzebowych w
Bielawie innym przedsiębiorcom pogrzebowym, na skutek zakwalifikowania usług kopania grobów,
doniesienia i umieszczenia trumny w grobie, obsługi pogrzebów przez żałobników jako usług cmentarnych,
zarezerwowanych do wyłącznego wykonywania przez niego jako administratora cmentarza komunalnego.
Powyższy fakt wynika ze zgodnych informacji przekazanych przez inne zakłady pogrzebowe, jak również
pośrednio z wyjaśnień złożonych przez K. Kramarza, który za okres ostatniego półtora roku był w stanie
podać jeden przykład wykonania kompletnego pochówku przez inny zakład pogrzebowy na terenie cmentarza
komunalnego (zresztą nie zagrażającego mu, gdyż nie prowadzącego podstawowej działalności na terenie
Bielawy). Godzi się zauważyć, iż nie jest rzeczą normalną, iż przedsiębiorcy pogrzebowi nie mogą
samodzielnie wykonywać usług na cmentarzu komunalnym będąc zmuszeni do podzlecania ich wykonania
administratorowi. Analiza umowy zawartej przez Gminę z K. Kramarzem rodzi podejrzenie, iż takie
zachowanie się administratora było elementem jego wcześniejszej kalkulacji. W przeciwnym razie trudno
doszukać się korzyści ekonomicznych w przypadku zawarcia nieodpłatnej przecież umowy o administrowanie
cmentarzem. Ekwiwalentem dla K. Kramarza miała być zapewne renta monopolistyczna czerpana z faktu
przejęcia wykonywania usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Bielawie.
Ostatecznym rezultatem działań K. Kramarza jest więc monopolizacja rynku usług pogrzebowych, co
w niedalekiej przyszłości, zgodnie z doświadczeniem życiowym, doprowadzi do dalszego znacznego wzrostu
cen na usługi pogrzebowe.
Mając powyższe na względzie, wobec spełnienia przesłanek art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
antymonopolowej orzeczono jak w sentencji. […]
230
Decyzja
z dnia 22 października 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Art Marketing Syndicate S.A. w Poznaniu, Europlakat Polska
Sp. z o.o. w Warszawie, Sröer Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Outdoor Promocja Plakatu Sp. z o.o. w
Warszawie za ograniczającą konkurencję
(Nr RPZ 21/2002)
Na podstawie art. 104 § 1 Kpa i art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu uznaje się za praktykę
ograniczającą konkurencję porozumienie zawarte w dniu 25 marca 2002 r. przez:
− Art Marketing Syndicate S.A. w Poznaniu,
− Europlakat Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
− Ströer Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
− Outdoor Promocja Plakatu Sp. z o.o. w Warszawie,
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w sprawie ustalenia ilości i kryteriów demontażu tablic reklamowych o powierzchni 12 m2 (tzw. billboardów)
oraz ustalenia ceny minimalnej wynajmu tego nośnika w wysokości 130 USD, co naruszyło art. 5 ust. 1 pkt 1 i
2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i jednocześnie nakazuje się zaniechania jej stosowania. Na
podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy nakłada się na:
− Art Marketing Syndicate S.A. w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 125.412 zł (sto dwadzieścia pięć
tysięcy czterysta dwanaście złotych),
− Ströer Polska Spółka z o.o. w Warszawie karę pieniężną w wysokości 18.296 zł (osiemnaście tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych),
− Europlakat Polska Spółkę z o.o. w Warszawie karę pieniężną w wysokości 26.195 zł (dwadzieścia sześć
tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych),
− Outdoor Promocja Plakatu Spółkę z o.o. w Warszawie karę pieniężną w wysokości 11.959 zł (jedenaście
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
UZASADNIEN IE
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje:
Rynek reklamy, w najogólniejszym znaczeniu, charakteryzuje się m.in. wielością i różnorodnością
kanałów komunikacyjnych (mediów), które mogą być wykorzystywane przy realizacji kampanii
reklamowych. Można wyodrębnić następujące grupy mediów:
− media transmisyjne – radio, telewizja,
− media drukowane – w tym: prasa, czasopisma i magazyny (dzienniki, tygodniki, miesięczniki,
kwartalniki, pisma ogólnokrajowe i lokalne),
− marketing bezpośredni – dostarczane bezpośrednio do rąk adresatów katalogi, broszury, prospekty lub
oferty składane telefonicznie itp.,
− reklama zewnętrzna – billboardy, tablice wielkiego i małego formatu, „meble ulicy”, reklamy na środkach
transportu,
− inne – kino, internet, księgi teleadresowe.
Niewątpliwie wspólną cechą wszystkich wymienionych mediów jest docieranie z określonym
komunikatem (informacją) do potencjalnego nabywcy w celu wywołania u niego potrzeby i przekonania go
do produktu, a w efekcie nakłonienia do dokonania zakupu. W przypadku informacji o charakterze
społecznym, celem jest popularyzacja pewnych zachowań, wartości lub zachęcanie do przestrzegania prawa,
bądź promowanie sylwetek kandydatów lub partii w kampanii wyborczej. Pomimo wspólnej funkcji, trudno
jest jednakże mówić o swobodnej i pełnej substytucyjności pomiędzy poszczególnymi mediami. Każde z nich
ma inną rolę do odegrania, choć często w jednej kampanii reklamowej stosuje się więcej niż jedno medium.
Jednym z kryteriów wyznaczania rynku właściwego jest również cena. Jednakże samo zestawienie
poziomów cen poszczególnych nośników reklamy nie zapewniłoby ich porównywalności. W telewizji i w
radiu cena bloku reklamowego zależy od pory nadawania, w gazetach i czasopismach w zależności od strony.
Cena umieszczenia reklamy na billboardzie podawana jest przeważnie w ujęciu miesięcznym i, do dzisiaj, w
niewielkim stopniu zależy od atrakcyjności jego usytuowania. Mimo, iż emisja reklamy telewizyjnej jest
nominalnie droższa od np. reklamy billboardowej, to jednak znacznie szybciej osiąga ona zaplanowany cel.
Istotne więc, ze względu na ocenę efektywności, byłoby porównanie poszczególnych nośników pod kątem
kosztu dotarcia do zdefiniowanej grupy docelowej, albo, jeszcze poprawniej, osiągnięcia założonego celu
kampanii reklamowej.
Reklama zewnętrzna jest medium, którego zadaniem jest dotarcie do szczególnej grupy odbiorców tj.
podróżujących, przemieszczających się, przebywających poza swoim domostwem czy miejscem pracy.
Umieszczony na nich przekaz reklamowy trafia najlepiej do aktywnej części społeczeństwa, która ze względu
na swą mobilność ma mały kontakt z innymi mediami. Najbardziej powszechnymi nośnikami reklamy
zewnętrznej są nośniki o pow. 12 m2 (tzw. billboardy).
W przedmiotowym postępowaniu rynek produktowy zdefiniowano jako rynek reklamy zewnętrznej.
Kierując się ustawową definicją rynku właściwego, należy uznać, iż w przedmiotowym postępowaniu rynek
właściwy w ujęciu geograficznym ma charakter krajowy. Przesłankami do takiej kwalifikacji jest fakt, iż
firmy działające na rynku reklamy zewnętrznej oferują swoje powierzchnie reklamowe na obszarze całego
kraju, a kampanie reklamowe, w większości przypadków, obejmują swoim zasięgiem również obszar kraju.
Istnieje wiele przekonywujących opracowań teoretycznych wskazujących na odrębność każdego z
segmentów nośników składających się na reklamę zewnętrzną. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż ustalenie
rynku właściwego w niniejszym postępowaniu służyć ma przede wszystkim ustaleniu, czy wobec
porozumienia zastosowanie miałoby wyłączenie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy (porozumienia bagatelne dla
konkurencji), Urząd, z ostrożności procesowej przyjął, iż produktowym rynkiem właściwym są jednak
wszystkie media funkcjonujące na rynku reklamy zewnętrznej.
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W części uzasadnienia odnoszącej się do rynku nie można pominąć ogólnej sytuacji na tym rynku,
jaka wytworzyła się w 2001 r. Była to bezspornie sytuacja kryzysowa, o czym donoszą zarówno sami
zainteresowani przedsiębiorcy, jak i liczne artykuły i analizy, które znajdują się w aktach sprawy. Poza
wyraźnym osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego, czego nieodłączną konsekwencją jest zwykle spadek
wydatków na reklamę, przyczyniły się do tego zmiany prawa. Chodzi tutaj o wprowadzenie ustawą z dnia 5
listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. Nr 96, poz. 1107) zakazu reklamy wyrobów tytoniowych (od dnia 4 grudnia 2000 r.)
oraz zakazu reklamy piwa bezalkoholowego od dnia 13 września 2001 r., na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o
radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610).
Ustawa antymonopolowa nie definiuje wprost pojęcia „porozumienia ograniczającego konkurencję”,
zawiera jedynie, w art. 5, zakaz porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Dla uznania zatem porozumienia za
spełniające kryteria ustawowe konieczne, a zarazem wystarczające jest, aby celem działań przedsiębiorców
lub ich skutkiem było naruszenie konkurencji. W praktyce mogą wystąpić trzy sytuacje:
− pierwsza, gdy strony porozumienia stawiają sobie za cel ograniczenie konkurencji; nie ma tu znaczenia,
czy cel ten został osiągnięty, wystarczające jest, aby zgodnym zamiarem przedsiębiorców była rezygnacja
ze swej suwerenności decyzyjnej lub jej części. Również bez znaczenia dla kwalifikacji działań
przedsiębiorców są przyczyny niewystąpienia skutków antykonkurencyjnych: czy w rezultacie rezygnacji
uczestników porozumienia z jego realizacji, czy na skutek okoliczności zewnętrznych, np. w wyniku
działań Prezesa Urzędu;
− druga, gdy przedsiębiorcy co prawda nie mają zamiaru doprowadzić do naruszenia konkurencji, jednakże
jest ono skutkiem ich skoordynowanych działań; skutek ten może być skutkiem rzeczywistym, jak i
prawdopodobnym, mogącym wystąpić w niedalekiej przyszłości;
− trzecia, obejmująca zarówno pierwszą, jak i drugą z wyżej wymienionych sytuacji, tj. gdy przedsiębiorcy
działający z zamiarem wyłączenia konkurencji między nimi, cel ten osiągnęli. (zob.: E. Modzelewska –
Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – Komentarz, Twigger, Warszawa 2002, s. 67).
Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy, przez porozumienia rozumie się:
− umowy zawierane między przedsiębiorcami (...) albo niektóre postanowienia tych umów,
− uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki,
− uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.
Ta szeroka definicja, pozwala na objęcie zakazami wynikającymi z art. 5 ustawy wszelkich form
skoordynowanych działań niezależnie funkcjonujących przedsiębiorców, wywołujących lub mogących
wywołać negatywne skutki rynkowe w postaci wyeliminowania, ograniczenia lub naruszenia w inny sposób
konkurencji. Istotą bowiem porozumienia jest współdziałanie przedsiębiorców, bez względu na to czy
współdziałanie to przyjęło formę czynności prawnej (umowy), czy też czynności czysto faktycznych. Zakaz
współdziałania jest korelatem wymogu niezależnego podejmowania decyzji gospodarczych przez
przedsiębiorców. Aczkolwiek wymóg ten nie pozbawia przedsiębiorców prawa do rozsądnego przystosowania
się do aktualnego lub przewidywanego zachowania się konkurentów, to jednak rygorystycznie wyklucza
wszelkie pośrednie lub bezpośrednie kontakty pomiędzy nimi, których celem lub skutkiem jest zarówno
wpływanie na zachowanie rynkowe aktualnego lub potencjalnego konkurenta albo ujawnienie takiemu
konkurentowi obranego kierunku zachowania rynkowego, które postanowiono stosować lub zamierza się
stosować na rynku.
W niniejszej sprawie nie ma sporu, iż czterej konkurenci podjęli współpracę - wątpliwości mogły
natomiast dotyczyć tylko zakresu tej współpracy, tj. czy współpraca była ograniczona do uzgodnienia i
wydania wspólnego komunikatu prasowego opisującego działania, jakie muszą, niezależnie od siebie, podjąć
właściciele billboardów w celu uzdrowienia sytuacji na rynku, czy też współpraca ta miała, co najmniej w
sferze zamiarów, szerszy, wykraczający poza dozwolony ustawą antymonopolową zakres.
Podstawowym materiałem dowodowym, jakim dysponuje Urząd są dwa dokumenty uzyskane podczas
kontroli w Europlakacie i AMS. Są to: dokument podpisany w dniu 25 marca 2002 r. oraz materiał
przygotowany dla uczestników konferencji pt.: „Platforma porozumienia, Reklama zewnętrzna 2002”.
Dokumenty te nie posiadają wszystkich cech właściwych umowie w rozumieniu prawa cywilnego, choć
pierwszy z nich, zważywszy na jego formalną konstrukcję i fakt złożenia podpisów przez przedstawicieli
stron, bardziej przypomina umowę aniżeli komunikat prasowy. Drugi natomiast to niewątpliwie typowy
materiał prasowy przygotowany i przeznaczony do publikacji. Nie forma jednak, jak już powiedziano
wcześniej, jest tutaj najistotniejsza, lecz zakres powziętych postanowień, jaki można na podstawie tych
dokumentów ustalić. Bezsprzecznie obydwa dokumenty zawierają treści prowadzące wprost do wniosku, iż
zakres dozwolonego współdziałania pomiędzy konkurentami został przekroczony. Prócz bowiem elementów,
które mogą być uznane za właściwe dla komunikatu prasowego, tj. zawierających ogólną diagnozę sytuacji
rynkowej oraz deklarację zaoferowania klientom produktu o lepszej niż dotychczasowa jakości, w
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dokumentach tych ewidentnie znajdujemy postanowienia typowe dla tzw. porozumienia kontyngentowego
oraz kartelu cenowego.
Porozumienie kontyngentowe, zakazane na gruncie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, to porozumienie, którego
główną cechą jest uzgodnienie strategii podaży, m.in. poprzez ustalanie lub ograniczanie wielkości produkcji,
sprzedaży lub skupu, czego efektem jest zredukowanie ryzyka związanego z samodzielnym podejmowaniem
decyzji w tej dziedzinie. Takie porozumienia są często zawiązywane w warunkach kryzysu (kartele
kryzysowe) - związanego ze strukturalną nadprodukcją - i zmierzają do wyeliminowania naturalnej selekcji
przedsiębiorców nie mogących podołać presji konkurencyjnej. Taki cel i charakter należy przypisać
uzgodnieniom dokonanym przez skarżonych przedsiębiorców.
Przede wszystkim odnieść to należy do kryteriów, według których billboardy będą usuwane. W
omawianych dokumentach wskazano w tym zakresie wyniki badań prowadzonych przez firmy PBRZ i
OSCAR, przy czym operacja zwana tam optymalizacją sieci miała nastąpić w dwóch etapach. I tak, w
pierwszym etapie optymalizacja sieci miała być dokonywana w oparciu o wyniki dotyczące widowni brutto w
ośmiu największych miastach, w drugim zaś w oparciu o wyniki widowni netto. Zresztą Urząd podziela tutaj
pogląd co do charakteru tych kryteriów zawarty w piśmie AMS z dnia 2 lipca 2002 r. Nie do obrony jest
jednakże wyrażona tam teza, że sam fakt stosowania tych kryteriów przy likwidacji nośników nie powinien
być kwestionowany. O ile bowiem nie można kwestionować samego wypracowywania metod pomiaru
skuteczności nośników reklamy - działania takie mieściłyby się w obrębie dopuszczonej przez prawo
antymonopolowe wymianie informacji między konkurentami i można by je kwalifikować jako podjęcie
wspólnych badań, mających na celu standaryzację metod oceny efektywności reklamy, tej zresztą
standaryzacji oczekiwały domy mediowe i agencje reklamowe – to uzgodnienie tych kryteriów dla wspólnej
strategii likwidacji tablic nie może być zaakceptowane. W doktrynie przyjmuje się bowiem, że jedynie „przy
braku dalej idącej kooperacji między przedsiębiorstwami, wspólne badania rynku i studia porównawcze same
przez się nie oddziaływają na konkurencję (tak: M. Kępiński, A. Nowicka, Reguły konkurencji a
porozumienia kooperacyjne, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995, s. 43).
Oprócz kryteriów optymalizacji sieci billboardów, z dokumentów wynika uzgodnienie docelowej
liczby tablic przeznaczonej do likwidacji. Ogółem zlikwidowanych do końca 2002 r. miało być 9.600 tablic, z
tym że ilość ta uwzględnia też 3.000 tablic, które zdemontowano w 2001 r. Omawiane dokumenty nie
zawierają podziału tej liczby na poszczególnych ich sygnatariuszy, co byłoby najbardziej oczywistym
przejawem porozumienia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tym niemniej wspólne ustalenie łącznego zakresu
ograniczenia podaży stanowi wystarczającą przesłankę dla takiej kwalifikacji.
Cechą porozumienia cenowego, zakazanego na gruncie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej,
jest uzgodnienie przez konkurentów polityki cenowej w jakimkolwiek zakresie. Zakazane są zatem zarówno
uzgodnienia konkretnego poziomu cen zakupu lub sprzedaży, jak również cen minimalnych i maksymalnych.
Zakazem objęte są również wspólne uzgodnienia tzw. cen kierunkowych i rekomendowanych, które stwarzają
pewność co do polityki cenowej konkurentów. Za porozumienie takie uznaje się nawet wymianę informacji o
ponoszonych kosztach bądź zamierzonych zmianach cen, jeżeli służy to lub może służyć skoordynowaniu cen
przez konkurentów, a także podążanie przedsiębiorców za cenami konkurenta, gdy poprzedzone zostało
jakimikolwiek bezpośrednimi lub pośrednimi kontaktami między tymi przedsiębiorcami, których celem lub
skutkiem jest wpływanie na decyzje rynkowe niektórych z nich lub ujawnianie ich zamierzeń.
Przejawem porozumienia cenowego, zdaniem Urzędu, jest sformułowanie zawarte w dokumencie z
dnia 25 marca 2002 r., które brzmi: „wyższa jakość sieci tablic powinna znaleźć swoje odbicie w cenach, jakie
firmy zaoferują swoim klientom od 1 maja 2002 r. Na podstawie analizy kosztów utrzymania systemów
poszczególnych firm cena zapewniająca pokrycie kosztów została skalkulowana na poziomie 130 USD.”
Zapis ten nie wskazuje co prawda na bezpośrednie uzgodnienie ceny wynajmu billboardów, nie można go
jednakże zakwalifikować inaczej niż jako pośrednie wyznaczenie ceny minimalnej. Z tego krótkiego
sformułowania wynika bowiem kilka informacji istotnych dla takiej kwalifikacji. Po pierwsze, skoro jest tam
mowa o analizie kosztów utrzymania systemów poszczególnych firm, analizę taką musiała poprzedzić
wymiana informacji na temat tych kosztów. Po drugie, na podstawie tej analizy skalkulowano konkretną cenę
zapewniającą ich pokrycie. Po trzecie, ujawniona została konkretna data, od której wyższe ceny zostaną
zaoferowane klientom. Po czwarte wreszcie, wszystkie te postanowienia zostały zaakceptowane przez
konkurentów poprzez podpisanie dokumentu z dnia 25 marca 2002 r. W tych okolicznościach trudno o inne
wnioski aniżeli wniosek o zawarciu porozumienia cenowego.
Po analizie postanowień zawartych w omawianych dokumentach rozstrzygnąć należy, czy wyrażony w
nich zamiar współdziałania ma charakter rzeczywisty. Potrzeba takiego rozstrzygnięcia pojawia się w
kontekście argumentacji stron postępowania, akcentującej rzeczywiste cele związane z podpisanie dokumentu
z dnia 25 marca 2002 r. i publikacją materiału prasowego i ukierunkowanie wyłącznie na osiągnięcie pewnego
efektu medialnego. Sama idea wspólnego poinformowania o działaniach podjętych w celu poprawy jakości
tablic może być, w świetle przedstawionej sytuacji na rynku, uznana za uzasadnioną. W żadnym razie jednak
fakt ten nie może być dowodem rzeczywistych intencji stron postępowania. W przeciwnym wypadku
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należałoby uznać, że niemal wszystkie uzgodnienia miały jedynie na celu stworzenie pozorów aby zaspokoić
oczekiwania kontrahentów. Pomijając fakt, że trudno takie zachowanie pogodzić z zasadami etyki obrotu
gospodarczego, nasuwa się też pytanie, czy kontrahenci firm uczestniczących w porozumieniu oczekiwali
komunikatu tej właśnie treści, a zwłaszcza jaki efekt medialny chciały osiągnąć strony przekazując m.in.
informację o skalkulowaniu minimalnej ceny wynajmu billboardów.
W tym miejscu warto również przytoczyć poglądy doktryny oraz orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości na temat przesłanek ustalenia celu, jaki zamierzają osiągnąć umawiający się przedsiębiorcy.
W myśl tych poglądów, dla określenia celu porozumienia podstawowe znaczenie ma obiektywny cel umowy,
a nie subiektywne wyobrażenie jej stron o celach czy motywach działania. Cel porozumienia wynika zatem
wprost z całokształtu albo przynajmniej części postanowień umowy, przy czym dla jego oceny należy także
uwzględnić okoliczności jego realizacji, o ile do realizacji porozumienia doszło. To samo dotyczy celu
praktyk uzgodnionych (zob.: T. Skoczny, W. Szpringer, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję I,
Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996 oraz wyrok TS w sprawie Technique Miniere / Maschinenbau Ulm,
Zb. wyr. TS 1966, s. 282). Z kolei w wyroku z dnia 28 marca 1984 r. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż
„aby określić, czy celem porozumienia jest ograniczenie konkurencji, nie jest konieczne zbadanie, która z
dwóch umawiających się stron podjęła inicjatywę umieszczenia w umowie poszczególnych klauzul, ani też, że
strony miały wspólny cel w okresie, gdy zostało zawarte porozumienie. Jest to raczej kwestia zbadania celów
wynikających z porozumienia jako takiego, w świetle ich znaczenia ekonomicznego dla realizacji
porozumienia” (wyrok w sprawie Compagnie Royale Asturienne des Mines & Rheinzink / Komisja, Zob. wyr.
TS 1984, s. 1679). Zdaniem Urzędu, poglądy te niewątpliwie potwierdzają tezę, iż jeżeli tylko z samej treści
uzgodnień wynika zamiar ograniczenia konkurencji, fakt zawarcia porozumienia uznać należy za
udowodniony.
Niezależnie od tego, w aktach sprawy znajdują się inne, choć pośrednie dowody na to, iż zamiar
wyrażony w omawianych dokumentach miał charakter rzeczywisty, a nie pozorny. Należy do nich protokół z
posiedzenia Rady Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej z dnia 23 kwietnia 2002 r., w którym w pkt 4
czytamy m.in. „w ramach tych umów Gustaw Zaleski wykonywałby następujące prace: wsparcie w
przygotowaniu wspólnej polityki rynkowej członków IGRZ (w aspekcie regulacji rynku – zasady konkurencji
+ decyzja o redukcji liczby nośników w związku z przerostem podaży nad popytem + wspólna polityka
cenowa)”. Treść tego protokołu świadczy, zdaniem Urzędu, że uzgodnienia między stronami nie ograniczyły
się do sformułowania komunikatu prasowego, lecz nadal, po dacie 10 kwietnia 2002 r. istniał przynajmniej
zamiar dalszego ustalania zasad współdziałania.
Poza tym dokumentem jest jeszcze porozumienie z dnia 21 maja 2002 r. zawarte w Warszawie przez
regionalnych przedstawicieli firm outdoorowych (w tym również przedstawiciela Clear Channel), mocą
którego firmy te zobowiązały się do niepodejmowania negocjacji na temat lokalizacji tablic w miejscach
zwolnionych przez inne firmy. Porozumienie to zostało dołączone do korespondencji skierowanej do
właściciela budynku, na którym umieszczono tablicę, co miało go skłonić do zaakceptowania zmiany
warunków wynajmu powierzchni budynku. Gdyby tego nie uczynił, umowa uległaby rozwiązaniu, zaś, na
podstawie tego porozumienia, żadna z firm nie zaoferowałaby umieszczenia w zwolnionym miejscu własnej
tablicy. Nie jest to wprawdzie porozumienie zawiązane na „szczeblu” zarządów skarżonych przedsiębiorców,
tym niemniej zważywszy, że w tekście odwołuje się ono do ustaleń w zakresie wzajemnego funkcjonowania
na rynku reklamy zewnętrznej, może być, zdaniem Urzędu, traktowane jako kolejny dowód rzeczywistych
zamierzeń związanych z podpisaniem dokumentu z dnia 25 marca 2002 r.
Nie podlega kwestii, iż zanim podpisano dokument z dnia 25 marca 2002 r., wszyscy jego
sygnatariusze zdemontowali określoną ilość billboardów i czynności te kontynuowali po tej dacie. Wprawdzie
statystyka „demontaży” nie pozwala na stwierdzenie, że data 25 marzec 2002 r. stanowiła istotną cezurę
czasową w tym zakresie – szczególne nasilenie procesu demontaży zaobserwowano jedynie u jednego ze
skarżonych przedsiębiorców – AMS – to jednak fakt ten nie może być przeszkodą dla postawienia zarzutu
zawarcia zakazanego porozumienia. Może co najwyżej wskazywać na niepodjęcie przez wszystkich tych
przedsiębiorców działań zmierzających do wykonania porozumienia. Samo określenie w porozumieniu
docelowej ilości tablic, które będą demontowane, pozwoliło każdemu z nich na upewnienie się, że podjętym
przez niego w przyszłości działaniom towarzyszyć będą dalsze, równoległe działania konkurentów. Nie ma
wątpliwości, że każdy ze skarżonych przedsiębiorców miał interes, aby w takim porozumieniu uczestniczyć.
Interes ten wydaje się oczywisty, jeśli się zważy, że ustalona ilość tablic, które winny być zdemontowane
znacząco przekracza ilość tablic, które posiadały firmy Ströer, Europlakat i Outdoor. W sytuacji zatem, gdy na
rynku wystąpił kryzys i istniało realne zagrożenie wypadnięcia z rynku którejś z firm, usunięcie takiego
ryzyka w drodze uzgodnienia wspólnej likwidacji części tablic przez wszystkich uczestników jawi się jako
działanie ze wszech miar racjonalne. Okoliczności nie potwierdzają też faktu przystąpienia do wykonania
porozumienia w zakresie ustalonych kryteriów weryfikacji posiadanych tablic.
Wykazanie rzeczywistego skutku zawartego porozumienia nie jest wszakże konieczne. Jak już
kilkakrotnie wcześniej stwierdzono, dla ustalenia zawarcia zakazanego porozumienia wystarczające jest
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wykazanie zamiaru, celu ograniczenia konkurencji. Nie można wykluczyć, że jednym z powodów, iż
porozumienie nie osiągnęło zamierzonego skutku była stosunkowo wczesna interwencja Prezesa Urzędu. Ta
jednak podyktowana była koniecznością ochrony interesu publicznego.
Reasumując, Urząd uznał, iż skarżeni przedsiębiorcy zamierzali w drodze porozumienia wyeliminować
ryzyko niezależnego funkcjonowania na rynku i uzgodnili warunki tego funkcjonowania.
Biorąc to pod uwagę orzeczono jak w punkcie 1 sentencji. […]

231
Decyzja
z dnia 31 października 2002 r.
w sprawie stosowania przez przedsiębiorców świadczących usług przewozów taksówkowych w Opolu
praktyki ograniczającej konkurencję
(Nr RKT-54/2002)
I. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 28 ust. 6 oraz art. 9 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z
urzędu przeciwko przedsiębiorcom lub związkom przedsiębiorców:
−
Stowarzyszeniu Przewoźników Osobowych Radio Taxi „Odra” w Opolu,
−
Związkowi Przewoźników Osobowych w Opolu,
−
Stowarzyszeniu Przewoźników Osobowych „Inter Radio” w Opolu,
−
Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Opolu ,
−
Andrzejowi Serwan w Opolu,
−
Krzysztofowi Mielickiemu w Opolu,
−
Zbigniewowi Tolak w Opolu,
−
Andrzejowi Szczęsnemu w Opolu,
−
Herbertowi Lichemu w Opolu,
−
Andrzejowi Kapelanowiczowi w Opolu,
−
Tomaszowi Tolak w Opolu,
−
Jerzemu Gilewiczowi w Opolu,
−
Józefowi Szyper w Opolu,
−
Zbigniewowi Andruszko w Opolu,
−
Henrykowi Barczyk w Opolu,
−
Bronisławowi Popiel w Opolu,
−
Wojciechowi Dąbrowskiemu w Opolu,
−
Władysławowi Gurawskiemu w Opolu,
−
Michałowi Bocian w Opolu,
−
Piotrowi Wysockiemu w Opolu,
−
Radosławowi Strzeleckiemu w Opolu,
−
Zbigniewowi Kuczyńskiemuw Opolu,
−
Janowi Haska w Opolu,
−
Stanisławowi Wawrzeń w Opolu,
−
Rudolfowi Macion w Opolu,
−
Krzysztofowi Mleczek w Opolu,
−
Zbigniewowi Skrzat w Opolu,
−
Wacławowi Dorockiemu w Opolu,
−
Grzegorzowi Kowalskiemu w Opolu,
−
Ryszardowi Wiszniewskiemu w Opolu,
−
Henrykowi Pomiernemu w Opolu,
−
Maksymilianowi Śledź w Opolu,
−
Bogusławowi Żelezik w Opolu,
−
Zbigniewowi Sztuchlik w Opole,
−
Markowi Buć w Opolu,
−
Kazimierzowi Guzek w Opolu,
−
Jerzemu Hofman w Opolu,
−
Jerzemu Magiera w Opole,
−
Bogusławowi Zbiegini w Opolu,
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−
Romanowi Kafara, Józefowi Więcek i Krzysztofowi Łaczmańskiemu „RADIO TAXI 919” s.c. w Opolu,
w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się, że działania w/w związków
przedsiębiorców oraz przedsiębiorców stanowią praktykę ograniczającą konkurencję i nakazuje się zaniechanie
stosowania w/w praktyki polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na
bezpośrednim lub pośrednim ustaleniu cen za oferowane usługi przewozu osób taksówką na terenie Gminy Opole.
II. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 28 ust. 6 oraz art. 11 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy
wszczętej z urzędu przeciwko:
- Sławomirowi Nowakowskiemu w Opolu,
- Piotrowi Andruszko w Opolu,
- Tadeuszowi Czereśniowskiemu w Opolu,
- Januszowi Kondratowicz w Opolu,
- Bronisławowi Stera w Opolu,
- Bogdanowi Piotrowskiemu w Opolu,
- Tadeuszowi Buć w Opolu,
- Edwardowi Gulanowskiemu w Opolu,
- Jerzemu Praszel w Opolu,
- Zdzisławowi Jasika w Opolu,
- Janowi Ślazyk w Dobrzeniu Wielkim,
- Andrzejowi Kroczak w Opolu,
- Henrykowi Ślazyk w Opolu,
- Grzegorzowi Rajwa w Opolu,
- Waldemarowi Kondera w Opolu,
- Janowi Piziak w Opolu,
- Ryszardowi Popowicz w Opolu,
- Ryszardowi Więcek w Opolu,
- Sławomirowi Wasiuk w Opolu,
w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza się stosowania przez ww.
przedsiębiorców praktyki ograniczającej konkurencję polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego
konkurencję polegającego na bezpośrednim lub pośrednim ustaleniu cen za oferowane usługi przewozu osób
taksówką na terenie Gminy Opole.
III. Na podstawie art. 105 § 1 Kpa 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.), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów umarza się postępowanie antymonopolowe w stosunku do Jerzego Podhorodeckiego w Opolu w
sprawie zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na bezpośrednim lub pośrednim
ustaleniu cen za oferowane usługi przewozu osób taksówką.
IV. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 28 ust. 6 i art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu w
związku z dopuszczeniem się naruszenia zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1w/w ustawy, w imieniu Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Romana Kafarę, Józefa Więcek i Krzysztofa
Łaczmańskiego prowadzących działalność gospodarczą jako „RADIO TAXI 919” s.c. solidarnie karę pieniężną w
wysokości 7043,80 zł (słownie siedem tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy), co stanowi
równowartość 2000 euro, płatną do budżetu państwa.
V. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 28 ust. 6 i art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu w
związku z dopuszczeniem się naruszenia zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1w/w ustawy, w imieniu Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Opolu karę
pieniężną w wysokości 7.043,80 zł (słownie siedem tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy), co
stanowi równowartość 2000 euro, płatną do budżetu państwa.
VI. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 28 ust. 6 i art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu w
związku z dopuszczeniem się naruszenia zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1ww. ustawy, w imieniu Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych Radio
Taxi „Odra” w Opolu karę pieniężną w wysokości 3.521,90 zł (słownie trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden
złotych dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi równowartość 1000 euro, płatną do budżetu państwa.
VII. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 28 ust. 6 i art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy wszczętej z urzędu w
związku z dopuszczeniem się naruszenia zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1w/w ustawy, w imieniu Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Krzysztofa Mielickiego karę pieniężną w wysokości
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3.521,90 zł (słownie trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi
równowartość 1.000 euro, płatną do budżetu państwa.
VIII. Na podstawie art. 28 ust. 6 oraz art. 75 w związku z art. 72 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 antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko
przedsiębiorcom wymienionym w pkt I – III sentencji niniejszej decyzji, postanawia się nakazać przedsiębiorcom
wymienionym w pkt I sentencji decyzji ponieść koszty niniejszego postępowania płatne do budżetu państwa
tytułem zwrotu kosztów postępowania w w/w sprawie.
UZASADNIENIE
W oparciu o ustalony stan faktyczny organ antymonopolowy zważył, co następuje.
Zawarcie przez korporacje taksówkowe porozumienia ograniczającego konkurencję wywołuje skutki na
całym rynku zarobkowego przewozu osób taksówką. Praktyka ograniczająca konkurencję będąca przedmiotem
oceny w niniejszym postępowaniu nie jest ograniczona do poszczególnych jednostek lub do ich grupy, ale skutkuje
w stosunku do wszystkich korzystających z usług taksówkowych (konsumentów), a także w istotnym stopniu
zaburza konkurencję na rynku właściwym.
Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej stanowi, że 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.
Definicję rynku właściwego zawiera 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 i koszty transportu, panują
zbliżone warunki konkurencji.
Praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na rynku. W niniejszej sprawie rynkiem właściwym w
ujęciu geograficznym jest rynek lokalny obejmujący swoim zasięgiem obszar Gminy Opole, a towarem usługi
polegające na przewozie osób taksówką.
„Spośród wszystkich porozumień kartel cenowy (tj. porozumienie poziome o koordynacji cen) uznawany
jest za jedno z najcięższych naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Ceny są bowiem elementem
umowy na ogół najsilniej oddziałującym na relacje konkurencyjne między przedsiębiorcami, a zarazem
wpływającym na wybór ofert przez odbiorców, inne warunki umowne często traktowane są przez nich przy
ostatecznym wyborze jako drugorzędne. Konkurencja cenowa między przedsiębiorcami pozwala na utrzymywanie
cen na poziomie możliwym do zaakceptowania przez konkurentów i ich kontrahentów, a zarazem wymusza na tych
pierwszych wzrost efektywności i redukcję kosztów.” (E. Modzelewska – Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów – Komentarz, Twigger, Warszawa 2002, s. 71). „Uzgadnianie cen przez konkurentów zaliczane jest
do najcięższych przypadków naruszania prawa antymonopolowego. W sposób bezpośredni godzi to nie tylko w
interesy partnerów rynkowych, ale także kolejnych uczestników obrotu towarowego.” (S. Gronowski, Ustawa
antymonopolowa – Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 1999, s. 171).
Konkurencja cenowa jest uznawana za jedną z podstaw systemu gospodarczego Unii Europejskiej.
Zamieszczony w art. 81 ust. 1 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) katalog porozumień
wymienia w punkcie a niedozwolone praktyki cenowe, które polegają na bezpośrednim bądź pośrednim ustaleniu
cen sprzedaży lub na określeniu warunków handlowych. Budowa i treść art. 81 ust. 1 TWE potwierdza więc tezę,
że wpływanie na ceny i warunki umów jest jednym z najważniejszych środków ograniczania konkurencji. Do
zawarcia porozumienia cenowego dochodzi z reguły wówczas, gdy wzrostem cen lub ich spadkiem są
zainteresowani konkurenci, z których żaden nie ma pozycji dominującej na rynku, czyli nikt z konkurentów nie
może narzucić pozostałym swoich warunków cenowych. Porozumieniom cenowym sprzyja również niewielka ilość
konkurentów mających łatwość komunikowania się między sobą oraz cechy towarów, których ceny na rynku
podażowym lub popytowym mogą być łatwo ustalone przez uczestników porozumienia. Istotnym czynnikiem
sprzyjającym zawieraniu porozumień cenowych jest także ograniczony asortyment towarów lub usług i brak
możliwości znalezienia ich substytutów. Komisja Europejska uznaje porozumienia cenowe za formę praktyk
monopolistycznych, która generalnie zakłada w swej treści ograniczenie konkurencji. Jednym ze skutków
porozumień cenowych jest bowiem ograniczenie przez uczestników porozumień samodzielności ustalania cen
swoim partnerom rynkowym. Praktyki cenowe w prawie europejskim są kwalifikowane jako porozumienia
niedozwolone. Przykładowo można tu wskazać na orzecznictwo unijne. W wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia
24.10.1991 r. w sprawie T-1/89 Rhône – Poulenc S.A. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich („Zakaz
porozumień ograniczających konkurencję – II” Urząd Antymonopolowy Warszawa 1996r., str. 212-213)
stwierdzono, że „Kryteria współpracy i koordynacji umożliwiające zdefiniowanie praktyki uzgodnionej muszą być
rozumiane jako pojęcia nierozerwalnie związane z przepisami konkurencji wynikającymi z Traktatu, zgodnie z
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którymi każdy podmiot gospodarczy musi w sposób niezależny określić politykę handlową, którą zamierza
stosować na Wspólnym Rynku. Aczkolwiek wymóg niezależności nie pozbawia podmiotów gospodarczych prawa
do rozsądnego przystosowania się w inteligentny sposób do aktualnego lub przewidywanego zachowania ich
konkurentów, to jednak wymóg ten rygorystycznie wyklucza wszelkie pośrednie lub bezpośrednie kontakty
pomiędzy takimi podmiotami, których celem lub skutkiem jest zarówno wpływanie na zachowanie rynkowe
aktualnego lub potencjalnego konkurenta albo ujawnianie takiemu konkurentowi obranego kierunku zachowania
rynkowego, które postanowiono stosować lub zamierza się stosować na rynku. Uczestnictwo w zebraniach
mających na celu ustalenie cen (...) w trakcie których następuje wymiana informacji pomiędzy konkurentami w
zakresie cen (...) stanowi praktykę uzgodnioną, albowiem ujawnione w ten sposób informacje są wiążące dla
uczestniczących przedsiębiorstw w tym sensie, że muszą być przez nie uwzględniane przy określaniu ich
zachowania na rynku”.
Zakazane ustawą antymonopolową porozumienie nie musi być zawarte w formie pisemnej. Jest to każde,
podjęte w jakiejkolwiek formie, uzgodnienie przedsiębiorców lub ich związków, skierowane przeciwko osobom
trzecim, nie będącym stronami porozumienia. Dla uznania działań podmiotów za sprzeczne z ustawą
antymonopolową wystarczy stwierdzenie, że ograniczyły one swoją swobodę w stosunkach z osobami trzecimi na
podstawie wspólnego uzgodnienia. Stwierdzenie praktyki ograniczającej konkurencję następuje wówczas przez
wykazanie zaistnienia określonych, wspólnych tym podmiotom zachowań.
W przedmiotowej sprawie istnieje bezsprzeczny dowód świadczący o zawiązaniu przez strony postępowania
zakazanego ustawą antymonopolową porozumienia cenowego. Porozumienie to zawarte zostało w dniach 5-6
marca 2002 r. podczas spotkania poszczególnych przedstawicieli Korporacji Taksówkowych działających w Opolu.
Faktycznym dowodem na wejście porozumienia w życie jest wprowadzenie przez poszczególne Korporacje
identycznych cen w dniach 7-11 marca 2002 r. i ustalenie ceny za tzw. startowe na poziomie – 3,50 zł, ceny za 1
kilometr – w wysokości 2,10 zł oraz ceny za tzw. postojowe przez 1 godzinę – w wysokości 20 zł. Istnieje więc
bezpośredni związek pomiędzy faktem odbycia się spotkań członków poszczególnych Korporacji, a wysokością
wprowadzonych przez nich cen. Korporacje w toku postępowania twierdziły, że na przedmiotowych spotkaniach
prowadziły tylko rozmowy o zakończeniu „wojny cenowej” i o wysokości cen, przy stosowaniu których
prowadzenie działalności taksówkowej byłoby opłacalne, natomiast nie uzgodniły wprost po jakich cenach będą
prowadzić działalność dlatego, że ustalenie wysokości cen spoczywa w gestii każdej Korporacji. Ponadto
stwierdzono, że nie doszło do zawarcia porozumienia w formie pisemnej, a ze spotkania nie sporządzono żadnego
protokołu.
W tym miejscu należy zatem ponownie podnieść, że przez porozumienie rozumie się również uzgodnienia
dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki. Dla bytu porozumienia
nie jest więc konieczne zawarcie go w formie pisemnej.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Antymonopolowego, ujawnienie przez przedsiębiorcę bez względu na
zajmowaną na rynku pozycję swej polityki kosztowo-cenowej jest działaniem z pogranicza prawa, a już za
nielegalną należy uznać wymianę przez przedsiębiorców lub jednego z nich informacji w kwestii ponoszonych
kosztów i zamierzonych podwyżek cen, jeżeli służy to lub może służyć koordynowaniu cen przez konkurentów
(wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 20 września 1995 r. sygn. akt XVII Amr 15/95).
Dla bytu porozumienia nie jest więc konieczne zawarcie go w formie pisemnej. W praktyce bywa wręcz
przeciwnie, gdyż uczestniczący w porozumieniu przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z nielegalności takiego
zachowania. Decydujące zatem znaczenie dla ustalenia istnienia porozumienia ograniczającego konkurencję mają
skoordynowane zachowania na rynku zainteresowanych przedsiębiorców, nakierowane na osiągnięcie celu
sprzecznego z ustawą antymonopolową (wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 15 lipca 1998 r. sygn. akt XVII
Ama 27/98 oraz wyrok z dnia 7 lutego 2001 r. sygn. akt XVII Ama 25/00).
Skoordynowane działania przedsiębiorców w przedmiotowej sprawie polegały na wprowadzeniu w tym
samym czasie identycznych cenników usług przewozu osób taksówką osobową, po uprzedniej wymianie informacji
w tym zakresie na spotkaniu przedstawicieli poszczególnych Korporacji Taksówkowych. Bezspornym pozostaje
fakt, że wynikiem porozumienia było ustalenie cen za 1 kilometr na wyższym poziomie w odniesieniu do cen
obowiązujących bezpośrednio przed zawarciem porozumienia. W poszczególnych Korporacjach Taksówkowych
ceny te wynosiły od 1,50 zł do 2,00 zł , natomiast po zawarciu porozumienia cenę ustalono w wysokości 2,10 ZŁ.
za 1 kilometr. Również w odniesieniu do cen obowiązujących przed tzw. „wojną cenową”, które kształtowały się w
wysokości od 1,60 zł do 2,00 zł, po zawarciu porozumienia cena za 1 kilometr wzrosła. Wynikiem porozumienia
było także znaczne podwyższenie cen w 6 Korporacjach za tzw. startowe w porównaniu do ich wysokości
obowiązującej bezpośrednio przed zawarciem porozumienia, gdzie ceny wzrosły z 1,50 zł – 2,90 zł do 3,50 zł.
Należy w tym miejscu wskazać, że w porównaniu z obowiązującymi na początku 2002 r. cenami za tzw. startowe,
po zawarciu porozumienia obniżono je w sposób nieznaczny w większości Korporacji, natomiast we wszystkich
Korporacjach wzrosła cena za 1 kilometr. Wysokość ceny za 1 przejechany kilometr ma największy wpływ na
ogólny jej poziom dla klienta korzystającego z usług taksówkowych. Stąd też uzasadnione jest twierdzenie, że
zawarcie porozumienia przez Korporacje Taksówkowe w Opolu spowodowało wzrost cen za świadczone przez nie
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usługi zarówno w porównaniu z cenami obowiązującymi bezpośrednio przed zawarciem porozumienia, jak i w
porównaniu z ich wysokością obowiązującą na początku 2002 r.
Z zebranego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że zawarte porozumienie w istotnym stopniu
ograniczyło dotychczas istniejącą na rynku konkurencję. Fakt wprowadzenia jednolitych cen spowodował, że
jakakolwiek konkurencja na rynku przestała faktycznie istnieć. Działające na rynku korporacje taksówkowe
przestały między sobą konkurować, tym samym pozbawiając konsumentów ich podstawowego prawa, jakim w
gospodarce wolnorynkowej jest prawo wyboru najkorzystniejszej dla konsumenta oferty. Ponadto na skutek
przedmiotowego porozumienia konsumenci ponieśli dodatkowy uszczerbek, albowiem poszczególne korporacje
ujednolicając stosowane ceny wprowadziły tym samym podwyżki cen za świadczone przez siebie usługi.
Odnośnie ustalenia podmiotów uczestniczących w porozumieniu należy stwierdzić, iż w spotkaniach w
dniach 5-6 marca 2002 r. udział brali przedstawiciele poszczególnych korporacji taksówkowych. Osoby te nie
występowały we własnym imieniu, ale reprezentowały korporację której są członkami. Wynikiem uczestnictwa
przez ww. osoby w spotkaniach w dniach 5-6 marca 2002 r. było przekazanie ustaleń z tych spotkań pozostałym
członkom Korporacji, a następnie dokonanie przez poszczególne korporacje zmian w wysokości stosowanych cen.
Dlatego też, uczestników porozumienia nie można ograniczyć do osób, które osobiście uczestniczyły w spotkaniach
z przedstawicielami innych korporacji. Jako uczestników porozumienia należy uznać przedsiębiorców i związki
przedsiębiorców (wymienionych w pkt I sentencji decyzji), które miały wpływ na wprowadzenie nowych cen za
usługi taksówkowe na terenie Opola w dniach 7-11 marca 2002 r. i podjęły działania w tym kierunku.
W związku z powyższym należało orzec jak w pkt I sentencji.
II. W toku postępowania antymonopolowego Sławomir Wasiuk oraz Grzegorz Rajwa będący członkami korporacji
„RADIO TAXI 919” stwierdzili, że nie mają oni żadnego wpływu na ustalenie wysokości cen obowiązujących w
tej korporacji, gdyż ceny te ustalają wspólnicy spółki cywilnej, z którymi podpisali umowy na organizację usług
taksówkowych. Informacje takie przekazali również Henryk Ślazyk i Bogdan Piotrowski będący członkami
korporacji TOP- CAR, którzy stwierdzili, że w tej korporacji wysokość cen ustalana jest przez wspólników spółki
cywilnej.
Wspólnicy spółki cywilnej „RADIO TAXI 919” oświadczyli, że o wysokości cen w ich Korporacji decydują
wyłącznie oni sami, a pozostali przedsiębiorcy – członkowie korporacji, tj. Grzegorza Rajwa, Waldemar Kondera,
Jan Piziak, Ryszard Popowicz, Ryszard Więcek, Sławomir Wasiuk nie mają żadnego wpływu na wysokość cen
stosowanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
Również prezes spółki cywilnej „TOP –CAR” Jerzy Hofman poinformował, że członkowie korporacji, nie
będący wspólnikami spółki cywilnej tj. Sławomir Nowakowski, Piotr Andruszko, Tadeusz Czereśniowski, Janusz
Kondratowicz, Bronisław Stera, Bogdan Piotrowski, Tadeusz Buć, Edward Gulanowski, Jerzy Praszel, Zdzisław
Jasik, Jan Ślazyk, Andrzej Kroczak, Henryk Ślazyk nie mają żadnego wpływu na wysokość cen stosowanych w
prowadzonej działalności gospodarczej, a o wysokości cen decydują wspólnicy spółki cywilnej.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na
przewozie osób taksówką wymienieni w pkt II sentencji niniejszej decyzji nie mieli żadnego wpływu na ustalenie
wysokości cen w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Ich wysokość ustalana jest przez zarząd spółki
cywilnej, z którą podpisali umowy, których przedmiotem jest „organizacja przewozów taksówką osobową w
ramach tzw. „radio –taxi”, gdzie spółka cywilna zapewnia przekazywanie informacji o potrzebach przewozowych,
a taksówkarz zapewnia ich wykonywanie własnym pojazdem i na własny rachunek”. Ponadto zobowiązani są do
stosowania cennika za wykonane usługi stosowane w korporacji pod szyldem której usługi przewozowe wykonują.
Stąd też nie mogą oni zostać uznani za uczestników porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na
bezpośrednim lub pośrednim ustaleniu cen za oferowane usługi przewozu osób taksówką na terenie Gminy Opole,
a tym samym nie naruszyli oni ustawy antymonopolowej.
W związku z powyższym należało orzec jak w pkt II sentencji.
III. Zgodnie z przepisem art. 105 § 1 Kpa gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe,
organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania
W rozpoznawanej sprawie jeden z przedsiębiorców w stosunku do którego wszczęto postępowanie
antymonopolowe tj. Jerzy Podhorodecki, poinformował, że począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. zaprzestał
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym przewozie osób taksówką osobową. W świetle
powyższego należy stwierdzić, że w oczywisty sposób w/w przedsiębiorca nie mógł uczestniczyć w zawarciu
porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na bezpośrednim lub pośrednim ustaleniu cen za
oferowane usługi przewozu osób taksówką na terenie Gminy Opole. Stąd też postępowanie przeciwko Jerzemu
Podhorodeckiemu stało się bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.
W związku z powyższym należało orzec jak w pkt III sentencji. […]
232
Decyzja
z dnia 7 listopada 2002 r.
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w sprawie uznania praktyk stosowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi przewozu ludności za
ograniczające konkurencję
(Nr RKR-27/2002)
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 122, poz. 1319 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w
sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego na wniosek
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
1. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 7 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za
ograniczającą konkurencję praktykę polegającą na uzgodnieniu, przez przystępujące do przetargu na
wykonywanie zbiorowych przewozów na trasie nr 300 z Chrzanowa do Katowic:
− Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chrzanowie,
− Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku,
warunków ofert, w zakresie dysponowania jednym i tym samym zapleczem technicznym w Chrzanowie, co
jest równoznaczne z zawarciem porozumienia w tym zakresie i stwierdza się zaniechanie przez ww.
przewoźników praktyki określonej w pkt 1 z chwilą rozwiązania wiążącej ich umowy dzierżawy zaplecza
technicznego w Chrzanowie.
2. Na podstawie art. 9 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za praktykę
ograniczającą konkurencję działania:
− Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie,
− Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chrzanowie,
polegające na rozstrzygnięciu przez ww. Związek Komunalny na korzyść PKS Sp. z o.o. w Chrzanowie
przetargu nieograniczonego na przewozy zbiorowe na trasie nr 300 z Chrzanowa do Katowic w oparciu o
oferty, które zostały uprzednio uzgodnione przez przewoźników przystępujących do przetargu, w zakresie
dysponowania jednym i tym samym zapleczem technicznym w Chrzanowie, co jest równoznaczne z
zawarciem porozumienia ograniczającego dostęp do lokalnego rynku przewozowego przedsiębiorcom
nieobjętym porozumieniem i nakazuje się wymienionym wyżej: Związkowi oraz PKS Sp. z o.o. w
Chrzanowie, zaniechanie praktyki określonej w pkt II. 1.
3. Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 powołanej na wstępie ustawy, nakłada się na:
− Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie oraz
− Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chrzanowie i
− Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku
kary pieniężne - płatne do budżetu państwa - w wysokości po 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
UZASADNIENIE
Organ antymonopolowy zważył, co następuje.
Porozumieniami, w rozumieniu art. 4 pkt 4 lit. a i b ustawy antymonopolowej są zarówno umowy
zawierane pomiędzy przedsiębiorcami albo niektóre postanowienia tych umów, jak i dokonane w
jakiejkolwiek formie uzgodnienia pomiędzy dwoma lub więcej przedsiębiorcami.
W ocenie Wnioskodawcy - w okolicznościach faktycznych sprawy - zawarcie przez PKS w Chrzanowie i
PPKS w Rybniku umowy dzierżawy zaplecza oraz zawarcie przez Związek i PKS w Chrzanowie - po
rozstrzygnięciu przetargu - umowy w sprawie przewozów osób na linii nr 300, stanowiło naruszenie art. 5 ust.
1 pkt 6 i 7 ustawy antymonopolowej.
Cytowane wyżej przepisy nakładają na organ antymonopolowy obowiązek ustalenia rynku właściwego w
niniejszej sprawie, następnie dokonania oceny, czy działania uczestników podlegają wyłączeniu spod zakazu
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy i w końcu – jeżeli nie podlegają wyłączeniu - czy działania uczestników
stanowią zagrożenie dla konkurencji na ustalonym wcześniej rynku właściwym.
Właściwość przedmiotową (produktową) analizowanego rynku wyznacza rodzaj działalności
prowadzonej przez przewoźników, a zatem są to przewozy zbiorowe. Działalność ta jest również przedmiotem
zainteresowania Związku. Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie utworzony
został w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na
terenie gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Stosownie do treści art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) prawa i obowiązki gmin uczestniczących
w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na
związek z dniem ogłoszenia jego statutu. W świetle powyższego Związek Komunalny „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie, przejął ogół praw i obowiązków – zrzeszonych w nim gmin w zakresie
realizacji ich zadań własnych polegających na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. Jako taki,
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Związek jest zatem przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy antymonopolowej, ponieważ
posiada osobowość prawną i organizuje usługi o charakterze użyteczności publicznej. Organizując na terenie
swojego działania usługi w zakresie przewozu osób, Związek zorganizował postępowania przetargowe na
obsługę trasy nr 300 z Chrzanowa do Katowic. Zdaniem organu antymonopolowego, trasa ta wyznacza
geograficzne granice rynku właściwego, który w tym stanie rzeczy należy ostatecznie zdefiniować jako
lokalny rynek przewozów zbiorowych realizowanych na trasie z Chrzanowa do Katowic. Rynek ten
odpowiada definicji rynku właściwego zawartej w art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, ponieważ ze
względu na właściwości świadczonej usługi, substytutem przewozów na trasie z Chrzanowa do Katowic nie
są – z punktu widzenia potencjalnych pasażerów – przewozy wykonywane na innej trasie. Uczestnicy
postępowania reprezentują przeciwne strony rynku właściwego. Związek – jako zlecający przewozy - jest
zbiorowym nabywcą usług przewozowych, a zatem reprezentuje stronę popytową rynku, PKS w Chrzanowie i
PPKS w Rybniku – jako świadczący usługę przewozu – reprezentują stronę podażową.
Powołane w opisie stanu faktycznego liczby stanowią podstawę do ustalenia kilku wskaźników
dotyczących wyżej określonego rynku właściwego. Wynika z nich, że udział PKS w Chrzanowie w
przewozach realizowanych na rynku właściwym wyniósł 10,1 % w roku 2000 i 16,3 % w roku 2001. W
przewozach na tym rynku nie uczestniczyła w tym czasie PKM w Jaworznie. Uwzględniając, iż PKS w
Chrzanowie wszystkie przewozy na trasie z Chrzanowa do Katowic - stanowiące 16,3 % ich ogólnej liczby wykonywał w 2001 r. na zlecenie Związku, należy przyjąć, iż udział Związku jako zamawiającego, tj. po
popytowej stronie rynku właściwego, wynosi również 16,3%. W świetle powyższych ustaleń, działania
Uczestników postępowania antymonopolowego nie podlegają wyłączeniu spod zakazu określonego w art. 5
ust. 1 ustawy antymonopolowej na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy.
Wyłączeniu temu nie podlega porozumienie poziome polegające – zdaniem organu antymonopolowego
- na zgłoszeniu przez PKS w Chrzanowie i PPKS w Rybniku - a zatem konkurentów przystępujących do tego
samego przetargu - ofert, którym ważność zapewniła zawarta uprzednio pomiędzy przewoźnikami umowa w
sprawie dzierżawy zaplecza. Umowę tę zawarto w dniu 28 grudnia 2001 r. Łączny udział stron tej umowy a
zarazem uczestników porozumienia poziomego w rynku właściwym w roku 2000 (poprzedzającym jej
zawarcie) wyniósł 10,3 %, a zatem przekroczył pułap 5%, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy
antymonopolowej (zerowy udział PPKS w Rybniku + 10,3% udział PKS w Chrzanowie).
Wyłączeniu spod zakazu ze względu na wielkość udziału w rynku właściwym nie podlega także
porozumienie pionowe, polegające - o ocenie organu antymonopolowego - na rozstrzygnięciu przetargu przez
Związek w oparciu o oferty, które zostały uprzednio uzgodnione w opisany wyżej sposób i zawarciu w dniu 4
marca 2002 r. pomiędzy Związkiem a PKS w Chrzanowie umowy w sprawie obsługi linii nr 300 z Chrzanowa
do Katowic. Porozumienie to, zawarte pomiędzy przeciwnymi stronami tego samego rynku produktowego,
nie podlega wyłączeniu spod zakazu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ łączny udział stron
porozumienia w rynku właściwym w roku 2001 (poprzedzającym jego zawarcie) wyniósł 16,3 %, a zatem
przekroczył pułap 10%. Udział ten (16,3 %) to wyłącznie udział Związku po popytowej stronie rynku
właściwego, gdyż w przypadku porozumień zawieranych przez przedsiębiorców, pomiędzy którymi dochodzi
do bezpośrednich transakcji w ramach tego samego produktu, sumowanie wartości lub ilości tego produktu
(raz po stronie popytowej i drugi raz po stronie podażowej) powodowałoby, iż wielkość ta liczona byłaby
dwukrotnie.
Powyższe dwa porozumienia nie podlegałyby wyłączeniu spod zakazu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i
2 ustawy antymonopolowej także wówczas, gdyby rynek właściwy w sprawie został terytorialnie rozszerzony
do obszaru 3 gmin zrzeszonych w Związku. Udział PKS w Chrzanowie w przewozach na tym obszarze w
2000 r. wyniósł bowiem 9,5 %, natomiast udział Związku - jako reprezentującego popytową stronę tego rynku
- w 2001 r. przekroczył 40 %.
Pomimo, iż przedmiotem sprawy są dwa porozumienia (poziome - przewoźników i pionowe - Związku
i PKS w Chrzanowie), jednak nie są to porozumienia od siebie niezależne.
Oceniając w pierwszej kolejności zachowania uczestników porozumienia poziomego, tj. przewoźników
należy stwierdzić, że skoro umowa dzierżawy zaplecza technicznego:
− została zawarta w dniu 28 grudnia 2001 r., tj. po unieważnieniu pierwszego przetargu na wykonywanie
przewozów na linii nr 300 (3 grudnia 2001 r.), a przed ogłoszeniem przez Związek drugiego przetargu w
tej sprawie (10 styczeń 2002 r.),
− została zawarta pomiędzy konkurentami ubiegającymi się o to samo zamówienie publiczne,
− została rozwiązana po rozstrzygnięciu przetargu na korzyść PKS w Chrzanowie i do czasu rozwiązania
umowy przewoźnik ten nie obciążył PPKS w Rybniku należnościami z tytułu czynszu dzierżawy,
wydzierżawiający z tego zaplecza faktycznie nie korzystał, to jedynym celem stron tej umowy było - w
ocenie organu antymonopolowego - stworzenie sobie nawzajem możliwości złożenia, w ogłoszonym
przez Związek przetargu, ofert spełniających wymogi SIWZ.
W ocenie organu antymonopolowego, zachowanie takie spełnia przesłanki z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy
antymonopolowej, w świetle którego zakazane są porozumienia polegające na uzgadnianiu przez
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przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert. Mając na uwadze powyższe
okoliczności trudno nie dostrzec, iż strony umowy uzgodniły pomiędzy sobą warunek składanych przez siebie
ofert w zakresie dysponowania jednym i tym samym zapleczem technicznym. Gdyby tak nie było, to PKS w
Chrzanowie - w celu wyeliminowania konkurenta z walki o zamówienie publiczne – odmówiłoby PPKS w
Rybniku dzierżawy zaplecza, co zmusiłoby tego ostatniego – o ile jego celem było faktycznie zdobycie tego
zamówienia – do podjęcia próby wydzierżawienia jednego z pozostałych dostępnych zapleczy na terenie
Chrzanowa, o których zresztą przewoźnicy ci wspominają.
Uzgodnienie ofert pomiędzy przewoźnikami w niedozwolony sposób wpłynęło na rezultat przetargu.
Dzięki temu PKS w Chrzanowie umożliwiło PPKS-owi w Rybniku sam udział w przetargu, otrzymując w
zamian pewność, iż drugi przetarg nie zostanie – podobnie jak pierwszy - unieważniony z tego powodu, że
jedyną ofertą spełniającą wymogi SIWZ będzie jego własna oferta.
Przechodząc do oceny zachowań uczestników porozumienia pionowego, należy zważyć, iż oferta
PPKS w Rybniku, do której dołączono zawartą w opisanych wcześniej okolicznościach umowę dzierżawy
została przez zamawiającego przyjęta i Związek ostatecznie rozstrzygnął przetarg na korzyść PKS w
Chrzanowie. Związek rozstrzygnął przetarg pomimo wiedzy, że zgłoszone do niego oferty zostały przez
przewoźników uzgodnione. Każda z tych ofert była przez Związek analizowana pod kątem zgodności z
SIWZ, w tym również dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym. Pomimo tej analizy, która
niewątpliwie musiała doprowadzić do wniosku, iż obaj przewoźnicy porozumieli się w tym zakresie pomiędzy
sobą, Związek nie odrzucił żadnej z ofert. Co więcej, przyjmując ofertę PPKS w Rybniku, Związek nie
zauważył, iż dołączona do niej umowa dzierżawy zaplecza została zawarta jedynie na okres 1 roku (od dnia 1
stycznia do 31 grudnia 2002 r.), gdy tymczasem – jak wynika z SIWZ – zamówienie na wykonywanie
przewozów na trasie z Chrzanowa do Katowic dotyczyło okresu 3 lat. Oferta PPKS w Rybniku w istocie nie
zapewniała temu przewoźnikowi możliwości korzystania z zaplecza przez cały okres trwania zamówienia i
ostatecznie oferent ten nie mógł zapewnić ciągłości, bezawaryjności, punktualności i pewności przewozu osób
przez cały 3-letni okres, co przecież - zdaniem Związku - legło u podstaw postawienia takiego wymogu
oferentom. Rozstrzygnięcie przez Związek w tych okolicznościach przetargu na korzyść PKS w Chrzanowie
mieści się w ogólnej dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej, w szczególności wypełnia przesłanki
pkt 6 i stanowi porozumienie ograniczające konkurencję, polegające na ograniczaniu dostępu do rynku
przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem.
Skutkiem porozumienia Związku, jako zamawiającego i PKS w Chrzanowie, jako przystępującego do
przetargu jest doprowadzenie do sytuacji, w której z lokalnego rynku przewozów w niebagatelnej ich części
realizowanych na zlecenie Związku, wyeliminowano wszystkich potencjalnych oferentów, którzy - w tym
akurat wypadku - nie posiadali wprawdzie zaplecza technicznego i tym samym nie mogli spełnić wymogów
SIWZ, lecz nie zdecydowali się przecież na naruszenie obowiązującego prawa i zawarcie porozumienia
(zmowy przetargowej) w tym zakresie. Zachowania takie zagrażają konkurencji na lokalnym rynku usług
przewozowych obecnie, jak i stanowią potencjalne zagrożenie dla konkurencji w przyszłości. Akceptacja
takiego stanu rzeczy i niestwierdzenie przez organ antymonopolowy, iż - w tym wypadku - są to działania
ograniczające konkurencję, mogłaby spowodować, iż wśród przewoźników funkcjonujących na tym rynku,
jak i w Związku utrwaliłoby się przekonanie, iż porozumienia takie są dopuszczalne i stanowią legalny środek
do osiągania swoich celów gospodarczych i rynkowych.
Koordynacja zachowań uczestników porozumień pozwoliła na wyeliminowanie niepewności tych
podmiotów, co do przebiegu procesów rynkowych i zachowań innych uczestników rynku, która to
niepewność jest podstawą działania konkurencji.
Dzięki porozumieniu Związku i PKS w Chrzanowie, zapoczątkowanemu zmową przetargową
oferentów, PKS w Chrzanowie ostatecznie wygrało przetarg i otrzymało 3-letnie zamówienie komunalne, a
Związek rozstrzygnął przetarg. Działania organu antymonopolowego w niniejszej sprawie nie są
ukierunkowane na ochronę indywidualnych interesów Wnioskodawcy. Stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy
antymonopolowej, instrumenty w tej ustawie przewidziane winny być uruchamiane w przypadku zagrożenia
interesu publicznego.
W przedmiotowej sprawie uczestnicy obu porozumień naruszyli konkurencję na rynku właściwym.
Związek natomiast - ze względu na swoje uprawnienia i niebagatelną pozycję zamawiającego - gdyby
kontynuował swoje zachowania, stanowiłby potencjalne zagrożenie dla tego rynku w przyszłości. W
przeciwieństwie do innych przedsiębiorców działających na rynkach konkurencyjnych, którzy rynek
zdobywają powoli, Związek swoją pozycję zleceniodawcy na lokalnym rynku usług przewozowych może
wzmocnić w każdej chwili, w przypadku, gdy takie potrzeby i możliwości po stronie zrzeszonych w nim gmin
zaistnieją. O faktycznej sile rynkowej Związku, jako zamawiającego usługi przewozowe, świadczy zresztą
ponad 40 % jego udział w szerszym - niż jedna trasa - rynku geograficznym obejmującym wszystkie 3
zrzeszone w nim gminy.
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W tym stanie rzeczy - uwzględniając, iż działania uczestników postępowania nie podlegają wyłączeniu
spod zakazu na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy antymonopolowej - organ antymonopolowy wydał decyzję w
kształcie określonym w jej sentencji.
Organ antymonopolowy postanowił nałożyć na wszystkich uczestników obu porozumień, tj. Związek,
PKS Sp. z o.o. w Chrzanowie i PPKS w Rybniku kary pieniężne w wysokości po 5.000 zł (pięć tysięcy
złotych). Wymierzając kary organ antymonopolowy uwzględnił, iż winny one - w przypadku uczestników
porozumień - spełniać w pierwszej kolejności funkcję prewencyjną. Kary winny zapobiegać w przeszłości
takim samym lub podobnym działaniom uczestników lokalnego rynku.
Ustalając wysokość kary na niskim poziomie organ antymonopolowy uwzględnił kondycję
ekonomiczną przewoźników uczestniczących w porozumieniu oraz fakt, iż Związek dysponuje jedynie
środkami publicznymi zrzeszonych w nim gmin.
Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy orzekł, jak w sentencji.[…]
233
Decyzja
z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Izbę Architektów w Warszawie za ograniczającą konkurencję
(Nr RŁO-24/2002)
Na podstawie art. 9 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu
przeciwko Izbie Architektów w Warszawie, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie porozumienia polegającego na:
1. przyjęciu w Statucie Izby Architektów, wprowadzonym w drodze uchwały Nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby
Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. postanowienia § 5 pkt 8, że Izba Architektów opracowuje cennik
wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne, dba o jego
przestrzeganie i zobowiązuje członków Izby do jego stosowania w rozumieniu § 1 ust. 3 pkt 5 Statutu Izby
Architektów, jako materiału służącego do kalkulacji minimalnych cen prac wykonywanych przez członków
Izby w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2. zaleceniu w drodze uchwały nr 16 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r.
w sprawie cenników cen minimalnych stosowanie przez członków Izby tymczasowego cennika cen
minimalnych w treści opracowanej przez komisję Zjazdu ds. cennika i nakazuje się zaniechanie tej praktyki.
UZASADNIENIE
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Łodzi - zwany dalej Urzędem, na
podstawie postanowienia z dnia 15 kwietnia 2002 r. przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu
zbadania przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) – zwanej dalej ustawą antymonopolową, na lokalnym rynku usług
architektonicznych. W trakcie kontroli działalności Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi
ustalono, że w dniu 19 stycznia 2002 r. I Krajowy Zjazd Architektów podjął uchwałę nr 2 o przyjęciu Statutu
Izby Architektów (zwanego dalej Statutem). Badanie Statutu wykazało, że statutowym zadaniem Izby
Architektów jest opracowanie cennika wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi
architektoniczne i inwestycyjne, do przestrzegania którego zobowiązani byli wszyscy członkowie Izby
Architektów w kraju. Stanowiły o tym § 5 pkt 8 i § 1 ust. 3 pkt 5 Statutu Izby, w brzmieniu:
,, § 5 Izba , .... realizuje zadania wymienione w ustawie, a także:
pkt 8) opracowuje cennik wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i
inwestycyjne, dba o jego przestrzeganie i zobowiązuje do jego stosowania.”
,,§ 1 ust. 3 Ilekroć w statucie jest mowa:
pkt 5) o cenniku wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne,
należy przez to rozumieć materiały służące do kalkulacji minimalnych cen prac wykonywanych przez
członków Izby w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. “
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) - zwaną dalej ustawą o samorządach
zawodowych, przynależność do Izby Architektów była obowiązkowa i była warunkiem wykonywania zawodu
architekta. Postanowienia Statutu miały zasięg krajowy. Urząd ustalił, że Statut Izby Architektów nie został
zaskarżony przez Ministra Infrastruktury w drodze nadzoru i wszedł w życie z dniem uchwalenia.
Organ antymonopolowy ustalił:
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Izba Architektów ma osobowość prawną na podstawie art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy. Działalność Izby
Architektów określa statut (art. 7 ust. 2 ustawy), który uchwala Krajowy Zjazd Izby stosownie do uprawnień
wynikających z przepisów art. 31 pkt 5 ustawy o samorządach zawodowych. Samorząd zawodowy
architektów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Zadania Izby
Architektów zostały określone w art. 8 ustawy. Jednym z zadań określonych w pkt 1 tego artykułu, jest
sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez architektów. Na podstawie
tego przepisu, co wynika z wyjaśnień złożonych w postępowaniu, Izba Architektów w Statucie Izby
Architektów przyjętym w dniu 19 stycznia 2002 r. uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów
ustaliła, że zadaniem Izby Architektów jest opracowanie cennika wynagrodzeń minimalnych za usługi
świadczone przez architektów, dbanie o jego przestrzeganie przez członków i zobowiązanie architektów do
kalkulowania cen minimalnych według zasad określonych w §1 ust. 3 pkt 5 tegoż Statutu. Izba Architektów
miała ustawowe możliwości kontroli i karania członków Izby za nieprzestrzeganie obowiązku stosowania
jednolitego cennika za usługi. Architekt - członek samorządu zawodowego architektów, zgodnie z art. 41 pkt
3 ustawy o samorządach zawodowych jest obowiązany stosować się do uchwał organów Izby Architektów,
pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kary za zawinione naruszenie tego obowiązku orzekają sądy
dyscyplinarne Izby Architektów. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych, może to
oznaczać naganę, upomnienie, a także zawieszenie na okres 2 lat w prawach członka Izby i skreślenie z listy
członków, co oznacza w praktyce zakaz wykonywania zawodu architekta.
Organ antymonopolowy zważył, co następuje.
Przedmiotem ochrony na podstawie art. 5 ustawy antymonopolowej jest konkurencja. Przeciwdziałanie
praktykom ograniczającym konkurencję podejmowane jest w interesie publicznym w celu ochrony interesów
przedsiębiorców i konsumentów.
Porozumienia związków przedsiębiorców są zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy
antymonopolowej. Zgodnie z tym przepisem zakazane są porozumienia ograniczające konkurencję, których
celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym, podejmowane między innymi w formie uzgodnienia (art. 4 pkt 4 lit. b) lub uchwały lub innego
aktu związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych (art. 4 pkt 4 lit. c).
Zarzut w niniejszej sprawie dotyczył zawarcia zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję
przez Izbę Architektów, która zrzeszała członków samorządu zawodowego architektów na podstawie
przepisów art. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów. Architekci członkowie Izby Architektów,
jako osoby fizyczne wykonujące zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzące
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b
ustawy antymonopolowej. Natomiast Izba Architektów jest związkiem przedsiębiorców na podstawie art. 4
pkt 2 ustawy antymonopolowej, który stanowi, że związkiem przedsiębiorców są izby, zrzeszenia i inne
organizacje zrzeszające przedsiębiorców.
Izba Architektów obejmuje okręgowe izby architektów i Krajową Izbę Architektów i działała za
pośrednictwem ich organów statutowych. W dniu 19 stycznia 2002 r. Krajowa Izba Architektów na I
Krajowym Zjeździe Izby, podjęła uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Izby Architektów, w którym w § 5
pkt 8 ustalono, że Izba opracowuje cennik wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi
architektoniczne i inwestycyjne, dba o jego przestrzeganie i zobowiązuje członków Izby do jego stosowania,
w rozumieniu przepisu § 1 ust. 3 pkt 5 Statutu Izby Architektów, jako materiałów służących do kalkulacji
minimalnych cen prac wykonywanych przez członków Izby w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Analiza zadań Izby Architektów na podstawie przepisu art. 8 ustawy o
samorządach zawodowych oraz zebrany w postępowaniu materiał dowodowy wskazuje, że postanowienie § 5
pkt 8 Statutu wykracza poza zakres zadań określony w tym przepisie ustawy, a jego realizacja służy nie tyle
sprawowaniu nadzoru nad sumiennym wykonywaniem zawodu architekta, co podnosiła Izba Architektów, ile
koordynacji działań w zakresie ustalania cen za usługi pomiędzy konkurentami na rynku. W wyniku tej
czynności prawnej członkowie Izby Architektów dobrowolnie zobowiązali się do działania, w wyniku którego
zrezygnowali ze swej swobody działania na rynku w części dotyczącej ustalania cen.
Decyzja Izby Architektów dotyczyła wszystkich członków stowarzyszenia zawodowego architektów.
Wprawdzie doszła ona do skutku na mocy uchwały reprezentantów przedsiębiorców - delegatów na Krajowy
Zjazd, ale zgodnie ze Statutem Izby Architektów wiąże ona także architektów, którzy nie byli delegatami, jak
również wszystkich potencjalnych członków stowarzyszenia którzy będą chcieli wejść na ten rynek i
wykonywać zawód architekta w przyszłości. Uchwała nr 2 I Krajowego Zjazdu spełnia kryteria porozumienia,
o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. c ustawy antymonopolowej.
W tym samym dniu Krajowy Zjazd Izby w celu realizacji zapisów § 5 pkt 8 Statutu podjął uchwałę nr
16 w sprawie cenników cen minimalnych, w której zalecił członkom Izby stosowanie tymczasowego cennika
cen minimalnych w treści opracowanej przez komisję Zjazdu ds. cennika. Okręgowe izby architektów, jak
wykazało postępowanie, zastosowały się do zaleceń i podjęły stosowne uchwały w tej sprawie. Uchwały
okręgowych izb architektów nie zostały uchylone w trybie nadzoru, weszły w życie i zgodnie ze Statutem
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Izby Architektów wiążą członków okręgowych izb zarówno obecnych jak i potencjalnych. Zgodnie
z orzecznictwem wspólnotowym ,,do traktowania uchwał jako porozumienia nie jest konieczne nadanie im
wiążącego charakteru dla wszystkich zrzeszonych przedsiębiorców, wystarczające jest bowiem, że zamiarem
(celem ) związku przedsiębiorców było wywołanie, w drodze aktu wewnętrznego, określonych zachowań
przedsiębiorców.” (E. Modzelewska – Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - Komentarz,
Twigger, Warszawa 2002, s. 45 i por. T. Skoczny, Zakaz Porozumień Ograniczających Konkurencję część I,
UA, Warszawa 1996, s. 27). Koordynacja zachowań architektów członków okręgowych izb architektów przez
Izbę Architektów nie w drodze nałożenia prawnie wiążącego obowiązku wspólnego działania lecz przez
świadome wskazanie w uchwale nr 16 I Krajowego Zjazdu sposobu współdziałania, którego celem i skutkiem
było ustalanie cen za usługi architektów, spełnia kryteria porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. b
ustawy antymonopolowej.
Rynkiem właściwym w niniejszej sprawie jest krajowy rynek prac projektowych, usług
architektonicznych i inwestycyjnych. Rynek właściwy produktowy określiła Izba Architektów podając w § 5
pkt. 8 Statutu, że cennik wynagrodzeń minimalnych będzie dotyczył prac projektowych, usług
architektonicznych i inwestycyjnych. Natomiast rynkiem właściwym geograficznie jest rynek krajowy z
uwagi na fakt, że Izba Architektów jest obligatoryjną korporacją zawodową architektów posiadających
uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów prawa polskiego i obowiązujące na terenie kraju.
Celem Izby Architektów sformułowanym w § 5 pkt 8 Statutu i w uchwale nr 16 Krajowego Zjazdu
Izby Architektów z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie cenników cen minimalnych, było ograniczenie
swobody podejmowania decyzji gospodarczych przez architektów w odniesieniu do ustalania cen
minimalnych za oferowane klientom prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne. Cel ten jeszcze
przed Zjazdem został określony w uchwałach i wnioskach przedzjazdowych podjętych w okręgach
wyborczych. Na cel taki wskazują również wyjaśnienia Izby Architektów, która stwierdziła w postępowaniu,
że „jest potrzeba istnienia w kraju aktualnego dokumentu służącego do ustalania wartości przedmiotu
zamówienia w przypadku prac projektowych wykonywanych przez architektów” i dalej wyjaśniła, że w takim
dokumencie wzorowanym na rozwiązaniach istniejących w wielu krajach europejskich, powinny być ustalone
urzędowo zasady wyceny prac będących twórczymi pracami projektowymi i dokument taki powinien
zawierać co najmniej szczegółowe określenie zakresu tych prac i ich minimalną wartość”. Izba Architektów
podejmując uchwały w sprawie ustalenia cen minimalnych za usługi miała pełną świadomość co do skutków
prawnych takiego ograniczenia konkurencji. Świadczy o tym wniosek nr 6 z uchwały nr 5 I Okręgowego
Zjazdu Izby Architektów Okręgu Podlaskiego, w którym stwierdza się: „Ze względu na niebezpieczeństwo
interwencji urzędu antymonopolowego (por. izby notarialna i aptekarska) należy wyprzedzająco przygotować
argumentację prawną utwierdzającą nasze korporacyjne prawo do narzucenia rynkowi naszych cenników”.
Powyższe ustalenia wskazują na świadome działanie Izby Architektów w celu ograniczenia konkurencji w
drodze ustalania cen minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne.
Urząd nie przyjął wyjaśnienia Izby Architektów, że zapisy Statutu i postanowienia uchwały nr 16
Zjazdu nie dotyczyły ustalania bezpośrednio cen za usługi świadczone przez architektów. Na to, że miał być
to cennik cen minimalnych wskazują nie tylko sformułowania użyte w Statucie jak „cennik wynagrodzeń
minimalnych” czy “materiały służące do kalkulacji minimalnych cen”, ale również treść uchwały Nr 16
Krajowego Zjazdu Izby, w której Zjazd nałożył na władze Izby Architektów obowiązek opracowania cennika
wynagrodzeń minimalnych (...) i postanowił, że do czasu uchwalenia ww. cennika należy stosować cennik
tymczasowy cen minimalnych za architektoniczne prace projektowe, który powinien obejmować pełny zakres
usług świadczonych przez architektów. Zapisy statutowe i zebrany materiał dowodowy wskazują, że nie miał
to być cennik wzorcowy – przykładowy, lecz obowiązkowy cennik cen minimalnych (...) do stosowania przez
architektów pod groźbą kary dyscyplinarnej, w tym do zakazu wykonywania zawodu włącznie, wynikającej z
art. 54 ust.1 pkt 3 i 4 w związku z art. 43 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych. Świadczy o
tym przepis § 5 pkt 8 zobowiązujący Izbę do dbania o przestrzeganie niniejszego cennika i zobowiązanie
członków Izby do jego stosowania. Potwierdza to stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów przekazane w
piśmie z lutego 2002 r. do przewodniczących okręgowych rad izby architektów, w którym Krajowa Rada Izby
Architektów, prosiła o przekazanie ustaleń dotyczących interpretacji „tymczasowego cennika” członkom Izby
Architektów bowiem ich niestosowanie będzie podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Skutkiem zawartego porozumienia było ograniczenie konkurencji na rynku właściwym. Okręgowe
izby architektów, jak wykazało postępowanie, w większości zastosowały się do zaleceń i podjęły stosowne
uchwały w sprawie przyjęcia jednolitych zasad ustalania cen minimalnych za usługi. Uchwały okręgowych
izb architektów nie zostały uchylone w trybie nadzoru, weszły w życie i zgodnie ze Statutem Izby
Architektów wiążą członków okręgowych izb zarówno obecnych, jak i nowo wstępujących. Tym samym, Izba
Architektów koordynując zachowania architektów członków okręgowych izb architektów przez świadome
wskazanie w uchwale nr 16 I Krajowego Zjazdu Izby sposobu współdziałania, doprowadziła do ograniczenia
konkurencji.
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Organ antymonopolowy odrzucił argumenty Izby Architektów, że istnieje bezpośredni związek
pomiędzy uprawnieniami Izby do ustalania cen minimalnych, a zapisami art. 8 pkt 1 ustawy o samorządach
zawodowych, jak również art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 8 ustawy o samorządach
zawodowych nie można interpretować nie uwzględniając postanowień art. 4 ww. ustawy, który zobowiązuje
samorządy zawodowe do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, w tym przypadku ustawy
antymonopolowej, ustawy o cenach i ustawy Prawo o działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) ceny towarów i usług uzgadniają strony
zawierające umowę. Swoboda uzgadniania cen podlega ograniczeniom tylko na podstawie przepisów ww.
ustawy, która nie przewiduje delegacji w tym zakresie dla samorządu zawodowego architektów. Takie
zachowanie jest również niedozwoloną ingerencją w swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorcówarchitektów gwarantowaną w art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami
prawa. Zapis art. 4 ustawy o samorządach zawodowych nie może być rozumiany jedynie jako gwarancja
niezależności samorządu, ale także jako bezwzględnie obowiązujący nakaz przestrzegania całego porządku
prawnego. Również art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym w drodze ustawy można
tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące
pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, nie
istnieje żaden bezpośredni związek z uprawnieniami do opracowywania przez Izbę Architektów cennika
wynagrodzeń minimalnych (...). Jak podkreślił Sąd Antymonopolowy w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lipca
1998 r., sygn. akt XVII Ama 32/98 “ Trudno zakładać, aby konstytucyjny ustawodawca, odwołując się w art.
17 ust. 1 do kategorii interesu publicznego godził się na nadużywanie przez osoby wykonujące zawody
zaufania publicznego swych praw kosztem interesów konsumentów(...)”. Przyjęcie odmiennego stanowiska
oznaczałoby trudną do zaakceptowania zgodę na wykorzystywanie działalności organów samorządu
zawodowego do kamuflażu prowadzenia ukrytych działań godzących w wolną konkurencję i szkodzących
interesom konsumentów.
Przeprowadzona przez organ antymonopolowy analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego
jednoznacznie wskazuje, że omawiane zachowanie Izby Architektów spełnia przesłanki art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy antymonopolowej.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. […]
234
Decyzja
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez CVC Capital
Partners S.A. we Francji i PAI Management S.A.S. we Francji nad Provimi S.A. we Francji
(DDF-60/02)
Na podstawie art. 18 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz.1319 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek
CVC Capital Partners S.A. we Francji i PAI Management S.A.S. we Francji, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wyraża zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CVC
Capital Partners S.A. we Francji i PAI Management S.A.S. we Francji kontroli nad Provimi S.A. we Francji
pod warunkiem spełnienia przez CVC Capital Partners S.A. i PAI Management S.A.S. w terminie do 1 maja
2004 r. następującego warunku: nieskolidowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności spółek
należących do grupy Provimi z działalnością spółek branży paszowej: kontrolowanych przez CVC Capital
Partners S.A. lub PAI Management S.A.S. lub na rzecz których CVC Capital Partners S.A. lub PAI
Management S.A.S. świadczą usługi w zakresie doradztwa lub zarządzania. Prezes Urzędu nakłada na CVC
Capital Partners S.A. we Francji oraz PAI Management S.A.S. we Francji obowiązek składania w
następujących terminach: do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz do 30 kwietnia 2004 r. informacji o realizacji
warunku. […]
235
Decyzja
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez RUCH S.A. w Warszawie za ograniczającą konkurencję
(Nr RWA – 20/2002)
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1. Na podstawie art. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego na
wniosek spółki Polskie Media Amer.Com S.A. w Poznaniu, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, stwierdza się stosowanie przez spółkę RUCH S.A. w Warszawie praktyki ograniczającej
konkurencję polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku kolportażu prasy, poprzez
narzucanie w umowach:
- z dnia 10 września 1999 r. nr 718/3632-E o kolportaż wydawnictwa prasowego pt.: „Almanach XX wieku”,
- z dnia 22 września 1999 r. nr 718/3633-E o kolportaż wydawnictwa prasowego pt.: „Encyklopedia Zdrowia
Dziecka”,
- z dnia 24 września 1999 r. nr 718/3634-E o kolportaż wydawnictwa prasowego pt.: „Encyklopedia
Medycyny Naturalnej”,
- z dnia 10 lutego 2000 r. nr 718/4375-E o kolportaż wydawnictwa prasowego pt.: „Bestsellery Literatury”,
warunków uciążliwych i przynoszących spółce RUCH S.A. nieuzasadnione korzyści, przejawiających się w
zastosowaniu zawyżonych rabatów: od egzemplarzy sprzedanych i za zwroty fizyczne na skutek ustalenia ich
wysokości na poziomie nieuzasadnionym ekonomicznie, a także wobec przyjęcia w ww. umowach zasady
jednoczesnego pobierania rabatu za egzemplarze sprzedane i rabatu za rozliczenie (zwroty) egzemplarzy
niesprzedanych i nakazuje się zaniechania stosowania ww. praktyki.
2. Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy 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, nakłada
się na spółkę RUCH S.A. w Warszawie, karę pieniężną w wysokości 528.285 zł (słownie: pięćset dwadzieścia
osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), płatną do budżetu państwa.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, co następuje.
Spółka Amer.Com jest wydawcą prasy. Specjalizuje się w wydawnictwach o charakterze
kolekcjonerskim (zwanych „partwork’ami”), które wyróżniają się jednorodną tematyką, opracowywaną i
usystematyzowaną w serii kolejnych numerów, do których dołączane są z reguły - co pewien czas segregatory, ułatwiające gromadzenie kolejnych numerów danej serii. Wśród wydawanych przez Spółkę
czasopism znajdują się m.in.: „Wielka Encyklopedia Polonica”, „Życie Świata”, „Easy Deutsch”, „Cartoon
Network”. Spółka dystrybuuje swoje wydawnictwa za pośrednictwem sieci, działających w Polsce, firm
kolportażowych, takich jak: RUCH, Kolporter, Inmedio, Rolkon czy Franpress.
Wynagrodzeniem kolporterów z tytułu dystrybucji prasy są, określane procentowo, rabaty (marże)
udzielane przez wydawców kolporterom, liczone od wartości danego tytułu. Podstawowym rabatem
udzielanym kolporterom jest rabat liczony od wartości egzemplarzy sprzedanych, zależny od wielkości
sprzedaży, zwany rabatem od egzemplarzy sprzedanych. Rabat ten przynosi kolporterowi przychód, który w
odniesieniu do jednego kolportowanego numeru danego tytułu równa się iloczynowi: ilości egzemplarzy
sprzedanych danego numeru i wartości równej udzielonemu rabatowi, określonej za pomocą procentu ceny
danego tytułu.
Istnieją też rabaty, które ustalane są za rozliczenie egzemplarzy niesprzedanych poszczególnych
numerów danego tytułu prasowego. Są one pobierane niejako obok rabatu za egzemplarze sprzedane.
Spotykamy dwa rodzaje tych rabatów: rabat za zwroty fizyczne oraz rabat za zwroty protokolarne.
Zastosowanie jednego bądź drugiego rabatu jest uzależnione od sposobu rozliczenia egzemplarzy
niesprzedanych poszczególnych numerów kolportowanego tytułu prasowego. Przy „rozliczeniu fizycznym”
danego numeru, polegającym na tym, iż wydawca tytułu prasowego odbiera od kolportera wszystkie
egzemplarze niesprzedane rozliczanego numeru, ustala się rabat za zebranie niesprzedanych egzemplarzy,
zwany rabatem za zwroty fizyczne. W takiej sytuacji przychód kolportera równy jest iloczynowi: ilości
egzemplarzy niesprzedanych danego numeru i wartości równej udzielonemu rabatowi za zwroty fizyczne,
określonej za pomocą procentu ceny danego tytułu.
Natomiast rabat za zwroty protokolarne stosowany jest przy rozliczeniu protokolarnym egzemplarzy
niesprzedanych, który polega na tym, iż kolporter, nie wydając wydawcy niesprzedanego nakładu danego
tytułu prasowego, który jest przekazywany na makulaturę, określa ilość niesprzedanych egzemplarzy na
podstawie protokołu sprzedaży. W takich sytuacjach ustalany jest z reguły – określany procentowo – limit
zwrotów (limit niesprzedanych egzemplarzy), przy przekroczeniu którego, pobiera się ww. rabat za zwroty
protokolarne. W takim przypadku przychodem kolportera jest iloczyn: ilości egzemplarzy niesprzedanych
danego numeru, która przekroczyła ten ustalony limit i wartości równej udzielonemu rabatowi za zwroty
protokolarne, określonej za pomocą procentu ceny danego tytułu.
W 1999 r. spółka Amer.Com zwróciła się do RUCH S.A. z propozycją kolportażu trzech nowych
wydawnictw, tj. „Almanachu XX wieku”, „Encyklopedii Medycyny Naturalnej” i „Encyklopedii Zdrowia
Dziecka”. Uznając, iż ww. wydawnictwa posiadają takie same cechy jak wcześniejsze wydawnictwa, a tym
samym i koszty ponoszone przez RUCH S.A. będą identyczne, Spółka wyraziła gotowość przyjęcia
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analogicznych warunków kolportażu jak w przypadku wcześniejszych wydawnictw, tj. rabat za egzemplarze
sprzedane w wysokości 30,5% oraz 3%-owy rabat za zwroty fizyczne.
RUCH S.A. przedstawił jednak własne warunki kolportażu ww. wydawnictw, ustalając rabat za
egzemplarze sprzedane w wysokości 32%, zaś rabat za zwroty fizyczne w wysokości 4%. Kolejna propozycja
RUCH S.A. dotycząca kolportażu trzech wspomnianych wydawnictw, która – w ocenie RUCH S.A. –
uwzględniała postulaty spółki Amer.Com S.A. była następująca:
- rabat za egzemplarze sprzedane (31% przy sprzedaży powyżej 150 tys. egzemplarzy oraz 32% przy
sprzedaży poniżej 150 tys. egzemplarzy),
- rabat za zwroty fizyczne – 3%,
- rabat za zwroty protokolarne – 5%, przy limicie zwrotów protokolarnych ustalonym na poziomie 40%.
RUCH S.A. nie zgodził się także na proponowane przez Spółkę warunki rabatowe w odniesieniu do
wydawnictwa „Bestsellery Literatury”. Ostatecznie doszło do podpisania umów kolportażowych na
następujących warunkach:
1. Umowa nr 718/3632-E o kolportaż wydawnictwa prasowego „Almanach XX wieku” zawarta w dniu
10 września 1999 r. określała następujące warunki:
- rabat za egzemplarze sprzedane – 31,5%,
- rabat za zwroty fizyczne (numer z segregatorem) – 4%,
- rabat za zwroty protokolarne – 5%, przy limicie zwrotów protokolarnych ustalonym na poziomie 40%.
2. Umowa nr 718/3633-E o kolportaż wydawnictwa prasowego „Encyklopedia Zdrowia Dziecka” zawarta w
dniu 22 września 1999 r. określała następujące warunki:
- rabat za egzemplarze sprzedane – 31% (przy sprzedaży powyżej 150 tys. egzemplarzy) i 32% (przy
sprzedaży poniżej 150 tys. egzemplarzy),
- rabat za zwroty fizyczne (tylko numery z segregatorem) – 3%,
- rabat za zwroty protokolarne ponad limit – 5%, przy limicie zwrotów protokolarnych ustalonym na poziomie
40%.
3. Umowa nr 718/3634-E o kolportaż wydawnictwa prasowego „Encyklopedia Medycyny Naturalnej”
zawarta w dniu 24 września 1999 r. określała następujące warunki:
- rabat za egzemplarze sprzedane – 31% (przy sprzedaży powyżej 150 tys. egzemplarzy i 32% (przy sprzedaży
poniżej 150 tys. egzemplarzy); spółka Amer.Com poinformowała w piśmie z dnia 5 lipca 2001 r., iż w
przypadku ww. tytułu rabat został w toku obowiązywania umowy zmieniony i wynosi 31%,
- rabat za zwroty fizyczne (tylko numery z segregatorem) – 3%,
- rabat za zwroty protokolarne ponad limit – 5%, przy limicie zwrotów protokolarnych ustalonym na poziomie
40%.
4. Umowa nr 718/4375-E o kolportaż wydawnictwa prasowego „Bestsellery Literatury” zawarta w dniu 10
lutego 2000 r. określała następujące warunki:
- rabat za egzemplarze sprzedane – 32%,
- rabat za zwroty fizyczne – 3%.
RUCH S.A. pobiera zatem z tytułu kolportażu ww. tytułów, następujące rodzaje rabatów (§ 6 każdej z
czterech ww. umów kolportażowych): rabat zależny od wielkości sprzedaży, liczony od wartości egzemplarzy
sprzedanych (rabat za egzemplarze sprzedane) oraz rabat za zebranie niesprzedanych egzemplarzy, liczony od
ich wartości, przy fizycznym rozliczeniu egzemplarzy niesprzedanych (rabat za zwroty fizyczne) lub rabat za
zwroty protokolarne, liczony od wartości niesprzedanych egzemplarzy ponad limit, przy protokolarnym
rozliczeniu egzemplarzy niesprzedanych, w przypadku przekroczenia ustalonego limitu zwrotu. Wysokość
rabatów określona jest w załączniku do każdej z kwestionowanych umów kolportażowych.
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. Dla stwierdzenia, czy przedsiębiorca posiada
pozycję dominującą należy w pierwszej kolejności określić rynek właściwy. 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. Przy czym
przez towary należy rozumieć zarówno rzeczy, jak i energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe,
usługi, a także roboty budowlane.
RUCH S.A., przeciwko któremu zarzuty kieruje spółka Amer.Com., jest firmą kolportażowo –
handlową. Zajmuje się świadczeniem usług polegających na kolportażu prasy i dystrybucji innych artykułów
częstego zakupu, poprzez sieć punktów sprzedaży. W niniejszej sprawie, z uwagi na charakter stawianych
zarzutów oraz osobę wnioskodawcy (wydawca prasy), zainteresowaniem objęte jest zachowanie RUCH S.A.
w zakresie dystrybucji (kolportażu) prasy. Ten przedmiot działalności, do którego historycznie i funkcjonalnie
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przygotowany jest RUCH S.A. należy wyraźnie oddzielić od sprzedaży produktów pozaprasowych (biletów
komunikacji miejskiej, zabawek, papierosów, kosmetyków, kart telefonicznych itp.).
Należy zwrócić uwagę, iż w zakresie swej działalności jako dystrybutora prasy RUCH S.A. spotyka się
z konkurencją ze strony innych firm kolportażowych i podmiotów zajmujących się rozprowadzaniem prasy w
prenumeracie (np. Poczta Polska). Z kolei w zakresie dystrybucji innych niż prasa produktów, konkurencja
dla RUCH S.A. jest znacznie szersza. Będą to wszystkie punkty sprzedaży oferujące podobne towary, tj.
punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, sklepy zabawkarskie, drogerie, sklepy przemysłowe, stoiska
z papierosami, itp. Stąd zasadne jest wyodrębnienie konkretnych rynków produktowych, na których działa
RUCH S.A.
Usługa dystrybucji prasy polegać może na jej rozpowszechnianiu za pośrednictwem punktów
sprzedaży bądź rozprowadzaniu jej bezpośrednio do odbiorców indywidualnych (w prenumeracie). W świetle
powołanej wyżej definicji rynku właściwego należy uznać obie formy dystrybucji prasy za usługi należące do
tego samego rynku produktowego. Mamy tu bowiem do czynienia z tożsamością rozpowszechnianego
produktu (prasa), jednolitością docelowego odbiorcy (nabywca prasy) i zbliżoną ceną. Ze względu na istotę i
charakter ww. rodzajów dystrybucji prasy, przyjąć należy zatem, iż są to usługi substytutywne wobec siebie, a
co za tym idzie stanowią jeden rynek produktowy.
Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż rynkiem produktowym w niniejszej sprawie jest rynek
dystrybucji (kolportażu) prasy.
Drugim niezbędnym elementem rynku właściwego jest jego wymiar geograficzny, oznaczający
konieczność wskazania obszaru, na którym warunki konkurencji, mające zastosowanie do określonych
towarów, są jednakowe dla wszystkich konkurentów. Definicja ustawowa każe odnosić rynek geograficzny do
obszaru „na którym, ze względu na ich [towarów] rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku,
preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji”.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż warunki świadczenia usługi kolportażu prasy są
identyczne na obszarze całego kraju. Wszędzie bowiem istnieje zapotrzebowanie na prasę, zaś działalność
firm kolportażowych ukierunkowana jest na zapewnienie jak najszerszego dostępu czytelników do gazet,
czasopism czy innych periodyków. Wszyscy wydawcy korzystają z usług firm kolportażowych na takich
samych zasadach. Nie ma wewnętrznych barier, które powodowałyby zróżnicowanie w możliwości
prowadzenia działalności kolportażowej w poszczególnych rejonach Polski. Nie bez znaczenia w niniejszej
sprawie jest także to, iż wydawnictwa spółki Amer.Com są tytułami o zasięgu ogólnopolskim,
przeznaczonymi dla czytelników w całym kraju. Należy zatem uznać, iż w aspekcie geograficznym, mamy tu
do czynienia z rynkiem obejmującym obszar całego kraju. Tak więc rynkiem właściwym w przedmiotowej
sprawie jest krajowy rynek kolportażu prasy.
Próbując ustalić, czy na tak wyodrębnionym rynku RUCH S.A. posiada pozycję dominującą, należy
mieć na uwadze jej definicję, zawartą w art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej. Określając pozycję rynkową
RUCH S.A. niezbędne jest przesądzenie czy posiadana przez niego siła ekonomiczna, umożliwia mu
prowadzenie działalności w znacznym stopniu niezależnie od swych konkurentów i kontrahentów.
Prezes Urzędu uwzględnił dwa kryteria, w oparciu o które ustalił udział RUCH S.A. i pozostałych
przedsiębiorców w rynku kolportażu prasy: ilość prasy przyjętej do kolportażu oraz przychód osiągnięty z
tytułu ich sprzedaży. Dodatkowo uwzględniono także ilość posiadanych punktów, do których dostarczana jest
prasa przez poszczególnych kolporterów. Zebrane dane pochodziły z lat: 1999 r., 2000 r. i I poł. 2001 r.
W oparciu o ww. dane - uzyskane bezpośrednio od działających na rynku kolporterów - ustalono, iż
ogólna ilość prasy przyjętej do dystrybucji przez największe firmy kolportażowe wyniosła 2.459.027.747 w
2000 r. i 1.169.520.148 w I poł. 2001 r. Prezes Urzędu uznał jednak, iż dla potrzeb przeprowadzanych analiz,
podstawą dla ustalenia procentowych udziałów firm kolportażowych w dystrybucji prasy, będą liczby nieco
wyższe - odpowiednio 2.500.000.000 w odniesieniu do roku 2000 i 1.200.000.000 w odniesieniu do I poł.
2001 r., stanowiące ogólną ilość rozprowadzanej w Polsce prasy, która uwzględniać będzie także przybliżoną
ilość prasy dystrybuowanej przez innych, mniejszych kolporterów oraz prasę rozprowadzaną w prenumeracie.
Zestawienie zaś ilości prasy dystrybuowanej przez poszczególnych kolporterów z ww. liczbami,
odpowiadającymi ogólnej, najbardziej zbliżonej do rzeczywistej, liczbie prasy dystrybuowanej na terenie
kraju, pozwoli ustalić udziały tych firm w rynku kolportażu prasy.
Drugim kryterium, które uwzględniono, przy ustalaniu struktury rynku kolportażu prasy, był przychód
osiągnięty przez poszczególnych kolporterów z tytułu kolportażu prasy. Po zliczeniu przychodów
osiągniętych w 2000 r. przez badanych kolporterów, okazało się, iż wielkość przychodu tych kolporterów
wyniosła: 3.089.821.572 zł Natomiast w I poł. 2001 r. – 1.542.278.053 zł. Uwzględniając fakt
funkcjonowania na rynku jeszcze innych kolporterów (nie objętych badaniami) i osiągania również przez nich
przychodu z tej formy działalności, powyższe kwoty - dla potrzeb przeprowadzanych analiz - podwyższono
odpowiednio do 3.100.000.000 zł w odniesieniu do roku 2000 i 1.550.000.000 zł w odniesieniu do I poł.
2001 r. Zabieg ten miał na celu wyznaczenie kwot bazowych stanowiących, możliwie najbardziej zbliżoną do
rzeczywistej, wartość całkowitego przychodu osiągniętego przez firmy zajmujące się dystrybucją prasy, tak
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by kwoty te stały się realną podstawą dla obliczenia udziałów w rynku poszczególnych kolporterów, przy
zastosowaniu kryterium wartościowego tj. osiągniętego przychodu.
Powyższe szacunki należy bezsprzecznie uznać za miarodajne. Poparte zostały bowiem wnikliwą
analizą i obserwacją rynku kolportażu prasy. Z tego też względu przyjęcie tych wartości przy obliczaniu
udziałów w rynku poszczególnych kolporterów, nie zagraża prawidłowości dokonanych ustaleń. Co więcej –
zgodnie z tak przyjętą metodologią – uzyskano wynik udziału RUCH S.A. w rynku kolportażu prasy, zbliżony
do publicznie podawanego przez tego kolportera.
Analiza zgromadzonych informacji i zestawienie stosownych danych wykazały, iż udział RUCH S.A.
w rynku kolportażu prasy zarówno w 2000 r. jak i w I poł. 2001 r. utrzymywał się na bardzo wysokim
poziomie. Zarówno przy uwzględnieniu kryterium ilościowego, jak i kryterium wartościowego – udział ten
znacznie przekraczał 50%. Podkreślić tu należy, iż udział następnego przedsiębiorcy - spółki Kolporter S.A.
w Kielcach, który znalazł się na drugim miejscu w zestawieniu za rok 2000 i I poł. 2001 r. - był wyraźnie
mniejszy od udziału RUCH S.A. Udział tego kolportera w rynku kolportażu prasy nie przekroczył 20%.
Wśród pozostałych, liczących się na rynku kolporterów (Jard-Press, Garmond, Inmedio, Rolkon i
Franpress), żaden z nich nie uzyskał nawet 10%-ego udziału w tym rynku.
W opinii Prezesa Urzędu, RUCH S.A. dysponując tak wysokim udziałem w rynku może działać i
działa niezależnie od konkurentów, jak i kontrahentów. Mając powyższe na uwadze, Prezes Urzędu
stwierdza, iż RUCH S.A. posiada pozycję dominującą na krajowym rynku kolportażu prasy.
Ustawa antymonopolowa zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym przez
jednego lub kilku przedsiębiorców (art. 8 ust. 1), uznając takie działanie za praktykę ograniczającą
konkurencję. Jednym z zakazanych przejawów nadużywania pozycji dominującej na rynku jest, stosownie do
art. 8 ust. 2 pkt 6 niniejszej ustawy, narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów,
przynoszących mu nieuzasadnione korzyści.
Z powyższą praktyką ograniczającą konkurencję mamy do czynienia w razie łącznego spełnienia
trzech przesłanek: uciążliwy charakter warunków umowy, narzucanie tych warunków przez podmiot
dominujący oraz osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści przez tegoż przedsiębiorcę.
Za uciążliwy warunek umowy należy uznać każdy warunek oznaczający dla jednej ze stron umowy
ciężar większy od powszechnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju (Stanisław Gronowski, Ustawa
antymonopolowa- Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 1999, s. 217). Jak podkreśla się w orzecznictwie
antymonopolowym, miarą uciążliwości warunków umowy jest analiza, czy w razie hipotetycznej sytuacji
istnienia wolnej konkurencji (przy istnieniu alternatywnych źródeł zaopatrzenia i zbytu), a zatem
w warunkach swobody kształtowania przez obie strony treści umowy, przedsiębiorca oskarżony o stosowanie
praktyki z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy antymonopolowej, nie byłby w stanie wynegocjować kwestionowanych
postanowień umowy.
Poszukując odniesienia dla warunków rabatowych zawartych w umowach o kolportaż tytułów
prasowych spółki Amer.Com: „Almanach XX wieku”, „Encyklopedia Medycyny Naturalnej”, „Encyklopedia
Zdrowia Dziecka” i „Bestsellery Literatury”, umożliwiającego stwierdzenie, czy wykraczają one poza granice
powszechnie przyjęte w stosunkach tego rodzaju, Prezes Urzędu ocenił możliwość wywierania presji na
wydawcach prasy przez innych, niż RUCH S.A., kolporterów. Analiza dokonana pod tym kątem pozwoliła
przyjąć założenie, że kolporterzy ci (Kolporter, Inmedio, Franpress czy też Rolkon), działający obok
dominanta na rynku, nie są w stanie wywierać żadnego nacisku na wydawców prasy. Tym samym zawierane z
nimi, w ramach swobody kontraktowej stron, umowy kolportażowe muszą uwzględniać interesy zarówno
wydawcy, jak i kolportera. Tak więc wynegocjowane z tymi kolporterami warunki kolportażu poszczególnych
tytułów należy uznać za słuszne (uzasadnione ekonomicznie) i jako takie – za korzystne dla obu stron.
Prezes Urzędu twierdzi, iż te zawyżone rabaty pobierane przez RUCH S.A. oznaczają uciążliwość
ponad przeciętną miarę, którą wyznaczają rabaty pobierane przez innych kolporterów. Kolporterzy ci nie
wywierają bowiem, co wyjaśniono już wyżej, presji na wydawcach prasy, a wysokość rabatów oraz inne
warunki kolportażu danego wydawnictwa ustalane są w toku partnerskich negocjacji.
Przede wszystkim kolporterzy ci pobierają niższe rabaty za egzemplarze sprzedane od stosowanych
przez RUCH S.A. Są one niższe o 1 – 2% w odniesieniu do każdego, badanego tu tytułu. Zawyżenie tych
rabatów, stanowiło dla spółki Amer.Com. konkretne straty finansowe, które – jak wskazywała Spółka w toku
postępowania – wynoszą, przy różnicy rabatu tylko 0,5% - 1%, ok. 30.000 zł na miesiąc przy dwóch
wydaniach miesięcznie pism: „Almanach XX wieku”, „Encyklopedia Zdrowia Dziecka” i „Encyklopedia
Medycyny Naturalnej”. Podobnie rzecz wygląda w aspekcie pobierania rabatów za zwroty fizyczne.
W opinii Prezesa Urzędu nie jest słuszne ustalenie przez RUCH S.A. rabatu od egzemplarzy
sprzedanych i rabatu za zwroty fizyczne na poziomie, znacząco przewyższającym wysokość tych samych
rabatów, pobieranych przez innych kolporterów. Bezsprzecznie RUCH S.A. – jako przedsiębiorca,
korzystający z efektów skali swojego przedsiębiorstwa – nie może mieć wyższych kosztów prowadzenia
działalności od innych, mniejszych kolporterów, którzy pobierając rabaty na niższym poziomie, są w stanie
sprostać realiom rynkowym i efektywnie prowadzić swoją działalność kolporterską. Za gołosłowne należy
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natomiast uznać wszelkie wyjaśnienia podnoszone w toku postępowania przez RUCH S.A., iż koszty, które
ponosi w związku z kolportażem prasy, są wyższe od ponoszonych przez pozostałych kolporterów. RUCH
S.A. nie przedstawił żadnych konkretnych wyliczeń, mogących wskazywać na istnienie takiej właśnie
sytuacji.
Tym samym ustalenie w umowach o kolportaż wydawnictw spółki Amer.Com: „Almanach XX
wieku”, „Encyklopedia Zdrowia Dziecka”, „Encyklopedia Medycyny Naturalnej” i „Bestsellery Literatury”,
rabatu od egzemplarzy sprzedanych i rabatu za zwroty fizyczne na poziomie nieuzasadnionym ekonomicznie
stanowiło uciążliwość przekraczającą miarę powszechnie przyjętą w stosunkach wydawca – kolporter.
Zdaniem Prezesa Urzędu, oznacza to, iż ryzyko wprowadzenia na rynek tytułu prasowego, obciąża
tylko wydawcę. Tym samym zawarcie umowy o kolportaż prasy, przy obecnej polityce rabatowej RUCH
S.A., uwidocznionej wobec spółki Amer.Com., nie obarcza go żadnym gospodarczym niebezpieczeństwem
niepowodzenia danej transakcji, które powinno w równej mierze dotykać obu stron zawartej umowy. Co
więcej ryzyko samej dystrybucji prasy, której na mocy umów kolportażowych podjął się RUCH S.A.,
kolporter ten w zasadzie całkowicie przeniósł na wydawcę. Nie musi bowiem podejmować starań w celu
zwiększania poziomu sprzedaży, gdyż poszczególne rabaty za zwroty egzemplarzy niesprzedanych i tak
zapewnią mu należne wynagrodzenie.
Należy więc stwierdzić, iż warunki umowy o kolportaż pism: „Almanach XX wieku”, „Encyklopedia
Zdrowia Dziecka”, „Encyklopedia Medycyny Naturalnej” i „Bestsellery Literatury”, w szczególności
wysokość rabatów: za egzemplarze sprzedane i za zwroty fizyczne – w kontekście ich nieuzasadnionego
ekonomicznie poziomu oraz przyjętej zasady jednoczesnego stosowania rabatów od egzemplarzy sprzedanych
i rabatów za zwroty egzemplarzy niesprzedanych – są uciążliwe dla spółki Amer.Com.
Reasumując powyższe wywody o uciążliwości warunków umów o kolportaż pism: „Almanach XX
wieku”, „Encyklopedia Medycyny Naturalnej”, „Encyklopedia Zdrowia Dziecka” i „Bestsellery Literatury”
należy stwierdzić, iż w odniesieniu do każdej z nich, o ich uciążliwości świadczą:
- ustalenie zawyżonych: rabatu od egzemplarzy sprzedanych i rabatu za zwroty fizyczne, przewyższających
swym poziomem, wysokość rabatów pobieranych przez innych kolporterów;
- ustalenie wysokości ww. rabatów bez stosownej kalkulacji ekonomicznej (kosztowej);
- wprowadzenie zasady skumulowania przychodów za kolportaż tych czasopism, poprzez fakt jednoczesnego
stosowania rabatu za egzemplarze sprzedane i rabatu za zwroty egzemplarzy niesprzedanych;
- brak czytelnych kryteriów kształtowania wysokości poszczególnych rabatów, umożliwiające RUCH S.A.
nieuzasadnione różnicowanie tychże rabatów w odniesieniu do identycznych tytułów prasowych tego samego
wydawcy.
W świetle powyższego należy za bezsporne uznać, iż ustalone w przedmiotowych umowach warunki
kolportażu ww. czasopism mają uciążliwy charakter.
Z narzucaniem uciążliwych warunków umowy mamy do czynienia wówczas, gdy ma on charakter
przymusowy, wymuszony przez podmiot dominujący, posiadaną siłą rynkową. Za udowodnione należy
uznać, iż na krajowym rynku dystrybucji (kolportażu) prasy RUCH S.A. posiada pozycję dominującą. Żaden z
konkurentów, działających na tym rynku nie jest w stanie zapewnić tak szerokiej sprzedaży tytułów
prasowych jak sieć RUCH S.A. Sam RUCH S.A. potwierdza zresztą, iż ma największą w Polsce sieć
dystrybucyjną prasy. Podnosi, iż jest niekwestionowanym liderem na rynku dystrybucji prasy, posiadając
60%-owy udział w krajowym rynku kolportażu prasy (patrz strona internetowa: www.ruch.com.pl).
Taka sytuacja na rynku kolportażu prasy, powoduje, iż wydawca - zwracając się do RUCH S.A. o
zawarcie umowy - przedstawia takie warunki umowy, które będą mogły być zaakceptowane przez tego
kolportera. Wynegocjowanie bowiem korzystniejszych warunków jest i tak, w założeniu wydawcy, nierealne.
Tak też postąpiła spółka Amer.Com, która pismem z dnia 24 sierpnia 1999 r. złożyła RUCH S.A.
ofertę przyjęcia do sprzedaży trzech nowych tytułów: „Almanach XX wieku”, „Encyklopedia Medycyny
Naturalnej” i „Encyklopedia Zdrowia Dziecka”, godząc się na pobieranie przez RUCH S.A. rabatu od
egzemplarzy sprzedanych w wysokości 30,5% i rabatu za zwroty fizyczne w wysokości 3%. Bez wątpienia
racjonalnie działający kontrahent (tu: wydawca prasy) mając możliwość pełnej sprzedaży danego produktu
poza siecią przedsiębiorcy, który oferuje znacznie gorsze warunki od innych firm, nie zdecydowałby się na
nawiązanie współpracy handlowej. W analizowanym przypadku nie jest natomiast możliwe zrezygnowanie
przez wydawców prasy z usług RUCH S.A. Zmuszani są więc podpisać umowy na warunkach, które
zaproponuje im RUCH S.A. Przyjęcie zatem tych niekorzystnych dla spółki Amer.Com warunków było bez
wątpienia wynikiem narzucenia ich przez RUCH S.A.
Charakter działań podjętych w przedmiotowej sprawie przez RUCH S.A., wskazuje, iż były one
podejmowane przez przedsiębiorcę posiadającego przewagę kontraktową nad swoimi kontrahentami.
Działania te, przejawiające się w usilnym dążeniu do narzucenia własnych warunków ww. umów i nie
liczeniu się z propozycjami spółki Amer.Com, świadczą o wykorzystywaniu przez RUCH S.A. swej siły
rynkowej.
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Jest zatem bezspornym, iż spółka Amer.Com, mając zapewnioną możliwość wyboru, nie skorzystałaby
z usług przedsiębiorcy, który narzuca jej niekorzystne warunki kolportażu wydawnictw prasowych. Stąd
uzasadniony jest wniosek, iż warunki te zostały przez RUCH S.A. narzucone.
Osiągane przez dominującego na rynku przedsiębiorcę, stosującego praktykę ograniczającą
konkurencję, określoną w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy antymonopolowej, nieuzasadnione korzyści są
odpowiednikiem uciążliwych warunków umów narzuconych kontrahentowi. W relacjach ekwiwalentności
wzajemnych świadczeń uczestników umowy nieuzasadnione korzyści określają sytuację korzystniejszą od
powszechnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju (por. S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa –
Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 1999, s. 218).
W niniejszej sprawie źródłem nieuzasadnionych korzyści osiąganych przez RUCH S.A. są - uznane za
uciążliwe - warunki umów o kolportaż wydawnictw spółki Amer.Com: „Almanach XX wieku”,
„Encyklopedia Medycyny Naturalnej”, „Encyklopedia Zdrowia Dziecka” i „Bestsellery Literatury”, tj.:
zastosowanie w ww. umowach zawyżonych: rabatu od egzemplarzy sprzedanych i rabatu za zwroty fizyczne,
ustalonych na poziomie nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wprowadzenie zasady skumulowania
przychodów za kolportaż ww. wydawnictw, poprzez fakt jednoczesnego stosowania rabatu za egzemplarze
sprzedane i rabatu za zwroty egzemplarzy niesprzedanych.
Wymienione wyżej warunki umów o kolportaż przedmiotowych pism bezsprzecznie nakierowane są
na osiągnięcie, jak największych korzyści.
Za powszechnie przyjęte warunki, które można uznać za miarodajne i ekwiwalentne w relacjach
wydawca – kolporter, są te które proponują ci kolporterzy, którzy nie posiadają przewagi kontraktowej nad
wydawcami. Tym samym wysokość rabatów pobierana od wydawców za kolportaż danego tytułu przez tych
kolporterów spełnia zasadę ekwiwalentności świadczeń. Pobieranie zatem w odniesieniu do tych samych
tytułów prasowych, wyższych rabatów może świadczyć o uzyskiwaniu nieuzasadnionych korzyści.
Dlatego też istotne dla oceny narzuconych spółce Amer.Com rabatów za kolportaż przedmiotowych
wydawnictw, jest ich porównanie z wysokością rabatów ustalonych, w umowach o kolportaż tych
wydawnictw, zawartych z innymi kolporterami – konkurentami RUCH S.A.
Mając powyższe na uwadze, należy podnieść, iż kolporterzy, konkurujący z RUCH S.A. na rynku
kolportażu prasy (Kolporter, Jard – Press, Franpress, Inmedio i Rolkon), pobierają od spółki Amer.Com, z
tytułu kolportażu każdego z analizowanych tu tytułów, rabaty na jednolitym poziomie. I tak wysokość
rabatów za egzemplarze sprzedane jest niższa średnio o 1 - 2% od rabatów pobieranych przez RUCH S.A. w
odniesieniu do każdego tytułu. W stosunku do tych samych tytułów prasowych, również stosowane przez
RUCH S.A. rabaty za zwroty fizyczne są ustalone na poziomie, jakiego nie stosuje żaden z jego konkurentów.
Zawyżając te rabaty RUCH S.A. działa niewątpliwie z pozycji siły. Taka sytuacja powoduje, iż w
zakresie ustalania rabatów za kolportaż tytułów prasowych, może podejmować takie działania, by zapewnić
sobie maksymalny wymiar korzyści, co nie byłoby możliwe, gdyby nie posiadał takiej władzy rynkowej.
Należy mieć tu na uwadze, iż RUCH S.A. jest przedsiębiorcą o utrwalonej, dominującej pozycji na
rynku kolportażu prasy. Przez kilkadziesiąt lat działał jako typowy monopolista. Jego struktury organizacyjne
są bardzo rozbudowane; RUCH S.A. działa poprzez 14 oddziałów terenowych i 71 ekspedycji, dostarczając
prasę do blisko 34.000 punktów.
Drugim – obok nieuzasadnionego ekonomicznie zawyżenia rabatów od egzemplarzy sprzedanych i za
zwroty fizyczne – źródłem osiągania nieuzasadnionych korzyści przez RUCH S.A. jest zastosowanie w
umowach o kolportaż pism: „Almanach XX wieku”, „Encyklopedia Zdrowia Dziecka”, „Encyklopedia
Medycyny Naturalnej” i „Bestsellery Literatury”, zasady umożliwiającej jednoczesne pobieranie rabatu za
egzemplarze sprzedane i rabatu za zwroty (rozliczenie) egzemplarzy niesprzedanych.
W pierwszej kolejności Prezes Urzędu pragnie podkreślić, iż w jego ocenie pobieranie rabatu za
zwroty egzemplarzy niesprzedanych w przypadku kolportażu prasy jest świadczeniem nieekwiwalentnym, nie
mającym w zasadzie żadnego odpowiednika w świadczeniu kolportera. Rabaty za rozliczenie egzemplarzy
niesprzedanych są bowiem dochodem kolportera za niewłaściwie wykonaną usługę. Oddając bowiem nakład
do dystrybucji, wydawca oczekuje jego sprzedaży i taki jest cel umowy kolportażowej, tj. sprzedaż tytułów
prasowych. Fakt zapewnienia sobie bardzo znacznych korzyści przy zwrotach egzemplarzy niesprzedanych
(ustalając rabat za zwroty fizyczne i rabat za przekroczenie limitu przy zwrotach protokolarnych), może
powodować, iż ten kolporter nie będzie dbał o efektywność sprzedaży danego tytułu, albowiem nawet przy
niskiej sprzedaży będzie czerpał znaczne dochody. Nie wykonując usługi kolportażu prasy, do której się
zobowiązał – zawsze otrzymuje jednak wynagrodzenie.
Jak wyjaśniono już wcześniej, wprowadzając zasadę jednoczesnego stosowania dwóch rabatów,
RUCH S.A. obok uzyskiwania korzyści z tytułu pobierania rabatów za egzemplarze sprzedane, zawsze osiąga
też dodatkowe korzyści z racji pobierania rabatów za rozliczenie egzemplarzy niesprzedanych.
Zwraca uwagę fakt, iż pobierany dodatkowo przy rozliczeniu danego numeru rabat za zwroty
fizyczne, w wysokości 3-4 %, generuje dla RUCH S.A. w odniesieniu do 1 egzemplarza niesprzedanego
danego tytułu (przy cenie początkowej danego tytułu, zawartej w załączniku do umów) przychód w
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wysokości: 0,118 zł (ok. 12 gr ) za „Almanach XX wieku”; 0,089 zł (ok. 9 gr) za „Encyklopedię Medycyny
Naturalnej”; 0,089 zł (ok. 9 gr ) za „Encyklopedię Zdrowia Dziecka” i 0,477 zł (ok. 48 gr ) za „Bestsellery
Literatury”. Przy zwrocie tylko 10 tys. egzemplarzy danego tytułu, ogólny przychód osiągnięty z jednego
numeru to odpowiednio: 1.180 zł, 890 zł, 890 zł i 4.770 zł.
Nie ulega zaś wątpliwości, że koszty rozliczenia tych tytułów rozkładają się, gdyż RUCH S.A., dzięki
skali swojej działalności ma możliwości zorganizować zwrot tych tytułów jednocześnie, a nawet poszerzyć go
o tytuły prasowe innych wydawców. W wyniku tego RUCH S.A. uzyskuje oszczędności, kosztem
wydawców. Należy tu podkreślić, iż przychód ten osiągnięty jest niejako obok, osiągniętego już wcześniej,
przychodu pochodzącego ze sprzedaży części nakładu.
Z kolei przy rozliczeniach protokolarnych, które dotyczą wszystkich numerów, do których nie
dołączono segregatora lub książki, RUCH S.A. ustalił limit zwrotów protokolarnych na 40%. Przy
przekroczeniu tego limitu pobierany jest rabat w wysokości 5% za obsługę zwrotów przekraczających ww.
limit i jest on liczony od wartości niesprzedanych egzemplarzy ponad ten limit. Jednocześnie należy
zauważyć, iż niesprzedane egzemplarze przekazywane są na makulaturę, a uzyskane z tego tytułu wpływy
stanowią korzyść RUCH S.A. Trudno zatem uznać za słuszne obciążanie wydawcy dodatkowym rabatem przy
przekroczeniu limitu zwrotów, skoro przy większej ilości egzemplarzy niesprzedanych zwiększają się
dochody z tytułu przekazywania ich na makulaturę. W świetle powyższego należy uznać, iż wobec
zatrzymywania przez RUCH S.A. ww. dochodów, nieuzasadnionym jest pobieranie dodatkowego rabatu za
przekroczenie limitów zwrotów protokolarnych.
Jak widać z powyższego RUCH S.A. za każdym razem pobiera dodatkowe wynagrodzenie,
pochodzące z rozliczenia egzemplarzy niesprzedanych. Przy numerach danego tytułu z dołączonym
segregatorem oraz książkowych wydań „Bestsellerów Literatury” jest to dochód z rabatu za zwroty fizyczne.
Przy rozliczeniach protokolarnych – dochód z przekazania sprzedanych numerów na makulaturę, a ponadto
przy przekroczeniu limitu rabat w wysokości 5% od każdego egzemplarza ponad limit.
Tymczasem RUCH S.A. zawyżając – co wykazano już wcześniej – rabat od egzemplarzy sprzedanych
i rabat za zwroty fizyczne, kumuluje dodatkowe nieuzasadnione korzyści poprzez jednoczesne zastosowanie
rabatu za egzemplarze sprzedane i jednego z rabatów za zwroty egzemplarzy niesprzedanych, w odniesieniu
do każdego numeru przedmiotowych umów.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż RUCH S.A.:
- zawyżając wysokość rabatu za egzemplarze sprzedane i rabatu za zwroty fizyczne, odrzucając propozycję
spółki Amer.Com, by ukształtować wysokość tego rabatu na poziomie rabatów pobieranych z tytułu
kolportażu innych tytułów Spółki o podobnym charakterze i specyfice techniczno – cenowej,
- stosując zasadę jednoczesnego pobierania rabatu od egzemplarzy sprzedanych i rabatu za rozliczenie
(zwroty) egzemplarzy niesprzedanych w odniesieniu do każdego numeru przedmiotowych wydawnictw
uzyskuje nieuzasadnione korzyści.
Prezes Urzędu stwierdza więc, iż zastosowanie przez RUCH S.A. w umowach ze spółką Amer.Com
ww. warunków rabatowych ma na celu pokrycie strat nieefektywnej działalności gospodarczej, co stanowi
wyjątkowo naganny przejaw dominacji rynkowej RUCH S.A.
Za udowodniony należy zatem uznać fakt osiągania przez RUCH S.A. nieuzasadnionych korzyści,
wynikających z narzuconych spółce Amer.Com uciążliwych warunków umowy o kolportaż wydawnictw
prasowych: „Almanach XX wieku”, „Encyklopedia Medycyny Naturalnej”, „Encyklopedia Zdrowia Dziecka”
i „Bestsellery Literatury”.
Stąd za udowodnione należy uznać stosowanie przez RUCH S.A. praktyki ograniczającej konkurencję,
określonej w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy antymonopolowej.
W rozstrzyganych przez Prezesa Urzędu postępowaniach zasadnym jest zatem ustalenie, czy nastąpiło
naruszenie interesu publicznoprawnego.
Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym i stałym. Opierając
się na orzecznictwie antymonopolowym przyjmuje się, że z naruszeniem interesu publicznoprawnego
możemy mieć do czynienia w przypadku, gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą antymonopolową
dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, bądź gdy te działania wywołują na rynku inne niekorzystne
zjawiska. W państwie prawa pojęcie naruszenia interesu publicznoprawnego nie może być jednak pojmowane
w sposób mechaniczny i oceniane ilościowo.
Zdaniem Prezesa Urzędu, w przypadku praktyk ograniczających konkurencję o charakterze
eksploatacyjnym, gdzie działania dominanta skierowane są wobec jednego lub kilku przedsiębiorców, jest
naruszony interes publicznoprawny. Istotne jest bowiem, że ich źródłem jest bądź siła rynkowa
przedsiębiorców, będąca rezultatem zakazanego przez prawo porozumienia, bądź posiadanie pozycji
dominującej. Dla naruszenia interesu publicznego w takich sytuacjach wystarczające jest dowolne nadużycie
siły rynkowej w relacjach ze słabszymi uczestnikami rynku, już samo bowiem nadużycie narusza interes
publiczny.
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Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdzie RUCH S.A. narzucił uciążliwe
warunki rabatowe spółce Amer.Com i uzyskiwał jej kosztem nieuzasadnione korzyści.
Opisane w niniejszej decyzji bezprawne działanie RUCH S.A. skierowane wobec pojedynczego
wydawcy, ma zarówno negatywny wpływ na konkurencję na rynku wydawnictw prasowych, jak i kolportażu
prasy. Sytuacja, w której kolporter zawyża rabaty i osiąga z tego tytułu nieuzasadnione korzyści kosztem
wydawcy, pozbawiając go części korzyści, ogranicza bowiem jego możliwości konkurowania z innymi
przedsiębiorcami. Za każdym razem prowadzi to do osłabienia jego siły rynkowej.
Z drugiej strony nadużycie swej pozycji rynkowej przez dominującego kolportera wobec wydawcy (tu:
spółki Amer.Com), umożliwia mu uzyskiwanie nienależnych korzyści i powoduje bezprawne utrwalanie
swojej pozycji, co negatywnie wpływa na konkurencję na rynku kolportażu prasy.
Jest zatem bezsprzecznym, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem interesu
publicznoprawnego.
Stosownie do art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze
decyzji, na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 do 5 000 000 euro,
jednak nie większej niż 10% przychodu, osiągniętego przez karanego przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 8. Treść art. 4
pkt 15 ustawy określa przychód jako przychód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym dzień
wszczęcia postępowania na postawie ustawy, w rozumieniu obowiązujących przedsiębiorcę przepisów o
podatku dochodowym.
Za udowodnione należy uznać, iż RUCH S.A. stosuje wobec spółki Amer.Com praktykę
ograniczającą konkurencję, polegającą na narzucaniu uciążliwych warunków rabatowych, w odniesieniu do
czterech wymienianych wcześniej tytułów, wydawanych przez Spółkę. Zdaniem Prezesa Urzędu, charakter
oraz uciążliwość tej praktyki w pełni uzasadniają nałożenie na RUCH S.A. kary pieniężnej.
Prezes Urzędu wymierzył karę w wysokości 150.000 euro, co stanowi równowartość 528.285 zł
(słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych).
Przy wymierzaniu kary w tej wysokości Prezes Urzędu uznał, iż musi ona posiadać charakter
represyjny.
W ocenie Prezesa Urzędu ta nominalnie wysoka kara w pełni odpowiada zawinieniu RUCH S.A.
Należy tu podkreślić, iż do podpisania umów, których warunki zostały przez RUCH S.A. narzucone, doszło w
1999 r. i w 2000 r. Tym samym mamy do czynienia z bardzo długim okresem czasu, w ciągu którego RUCH
S.A. uzyskiwał nieuzasadnione korzyści. Działania RUCH S.A., mające bez wątpienia charakter presji
dominanta, uderzały w słabszego przedsiębiorcę, który zmuszony jest korzystać z usług RUCH S.A.
Warto zwrócić uwagę, iż RUCH S.A. od momentu zawarcia przedmiotowych umów nie próbował
powstrzymać swoich działań eksploatacyjnych wobec Spółki. W powyższym okresie tylko w odniesieniu do
jednej umowy („Encyklopedia Medycyny Naturalnej”) zgodził się na nieznaczne obniżenie otrzymywanego
rabatu z tym, że jego poziom w dalszym ciągu pozwalał uzyskiwać nieuzasadnione korzyści.
Przez cały czas trwania postępowania RUCH S.A. utrzymywał, iż zarzuty spółki Amer.Com są
bezpodstawne, co w ostatecznej ocenie sprawy okazało się nieprawdziwe.
Nakładając karę w ustalonej wyżej wysokości, Prezes Urzędu uznał, iż kara ta musi też spełniać
funkcję prewencyjną. Niniejsza decyzja, stwierdzająca stosowanie praktyk ograniczających konkurencję
wobec jednego z wydawców, musi bowiem przyczynić się do zmiany polityki rabatowej RUCH S.A.
stosowanej wobec innych kontrahentów. Musi być ostrzeżeniem na tyle uciążliwym, aby skutecznie
zapobiegać próbom pojawienia się takich niekorzystnych zjawisk w przyszłości
Kara w wysokości 150.000 euro stanowi 3,33% kary maksymalnej, przewidzianej za naruszenie
zakazu określonego w art. 8 ustawy antymonopolowej. Wydawać się więc może karą znikomą. Jednakże w
ocenie Prezesa Urzędu, jej wartość nominalna będzie dotkliwa dla RUCH S.A.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeka się jak w sentencji. […]
236
Decyzja
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminę Kielce za ograniczającą konkurencję
(RŁO Nr 27/2002)
Na podstawie :
1.
art. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy wszczętej na wniosek
przedsiębiorcy Adama Galija – „Auto-Transport” w Skarżysku-Kamiennej przeciwko Gminie Kielce, w
imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za praktykę ograniczającą
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konkurencję nadużycie przez Gminę Kielce pozycji dominującej na rynku poprzez nierówne traktowanie
przedsiębiorców świadczących usługi krajowego przewozu osób na linii komunikacyjnej Kielce Suchedniów, polegające na odmowie korzystania przez Adama Galija z miejskich przystanków
autobusowych przy ul. Warszawskiej w rejonie ul. IX Wieków Kielc i nakazuje zaniechania tej praktyki.
2.

art. 75 w związku z art. 69 ust. 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w imieniu Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakazuje się Gminie Kielce zwrot na rzecz przedsiębiorcy
Adama Galija – „Auto-Transport” w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 455,90 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć
zł. dziewięćdziesiąt gr.) tytułem zwrotu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE

Organ antymonopolowy ustalił.
Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie krajowego transportu drogowego, przez który zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) należy rozumieć
podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami
samochodowymi. Usługi te Wnioskodawca wykonywał na linii osobowej regularnej, która w świetle ww.
ustawy oznacza połączenie komunikacyjne na określonej drodze, po której odbywają się regularne przewozy
osób oraz na której znajdują się wyznaczone przystanki. Wykonywanie przewozów regularnych wymaga
zezwolenia, które w zależności od zasięgu przewozów, siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
wydawane jest przez właściwy organ samorządu terytorialnego.
Z akt sprawy wynika jednak, że spór zaistniały pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Kielce dotyczy
rynku miejskich przystanków autobusowych. W związku z tym organ antymonopolowy ustalił, że w tej
sprawie relewantnym rynkiem produktu jest udzielanie zezwoleń na korzystanie z miejskich przystanków
autobusowych, zaś relewantny rynek geograficzny wyznaczony jest przez granice administracyjne strefy
śródmiejskiej miasta Kielce. Właścicielem miejskich przystanków autobusowych na tak określonym rynku
jest Gmina Kielce, co pozwala stwierdzić pozycję dominującą Gminy Kielce w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy
antymonopolowej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.,
Nr 13, poz. 74 ze zm.), sprawy dotyczące gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego stanowią jedno z zadań własnych gminy polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty. W celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. W
szczególności do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należało wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838)
stanowi, że grunty w pasie drogowym zarząd drogi może oddawać innym podmiotom gospodarczym w
dzierżawę, najem albo je użyczać w drodze umowy na cele związane z gospodarką drogową, potrzebami
ruchu drogowego i obsługi uczestników ruchu (także podróżnych) oraz pod reklamy. Natomiast zgodnie z art.
22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorca ubiegający się o
zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych jest obowiązany przedłożyć organowi udzielającemu
zezwolenia ustalone z właścicielami lub zarządcami przystanków i obiektów dworcowych zasady korzystania
z tych obiektów.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że decyzja zarządcy dróg w przedmiocie udzielania, zmiany lub
cofnięcia zgody na korzystanie z przystanków ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców świadczących
usługi w zakresie krajowego transportu drogowego a przez to ma wpływ na poziom konkurencji pomiędzy
nimi.
Interesy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie krajowego transportu
drogowego na terenie województwa świętokrzyskiego reprezentuje Zrzeszenie. W dniu 1 października 1998 r.
pomiędzy Zrzeszeniem a Miejskim Zakładem Komunikacji w Kielcach, który wówczas zarządzał w imieniu
Gminy Kielce miejskimi przystankami autobusowymi zawarta została umowa. W § 1 tej umowy Miejski
Zakład Komunikacji wyraził zgodę na korzystanie przez członków Zrzeszenia z miejskich przystanków
autobusowych wyszczególnionych w rozkładach jazdy znajdujących się w granicach miasta. Wykaz
prywatnych przewoźników korzystających z przystanków został załączony do ww. umowy. Wśród nich był
Wnioskodawca.
Na podstawie uchwały Nr 83/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Kielcach i utworzenia o tej nazwie
jednostki budżetowej oraz późniejszych jej zmian - Miejskiemu Zarządowi Dróg powierzono wykonywanie
wszelkich czynności związanych z zarządzaniem drogami na terenie miasta Kielce i ruchem na drogach
publicznych.
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Z ustaleń organu antymonopolowego wynika, że pomimo obowiązywania ww. umowy na korzystanie
z przystanków komunikacji miejskiej Urząd Marszałkowski w Kielcach, pełniący rolę koordynatora
rozkładów jazdy, dokonując corocznej aktualizacji rozkładów jazdy wymagał od przewoźników przedstwienia
aktualnych uzgodnień na korzystanie z przystanków miejskich wydanych przez Miejski Zarząd Dróg.
Pismem z dnia 17 czerwca 2001 r. Wnioskodawca wystąpił więc do Miejskiego Zarządu Dróg o wyrażenie
zgody na zatrzymywanie się na następujących przystankach autobusowych na terenie miasta Kielce:
1. ul. Czarnowska - przy kinie Romantika,
2. ul. Warszawska - za skrzyżowaniem z ul. IX Wieków,
3. ul. Warszawska - Politechnika,
4. ul. Warszawska – Uroczysko,
5. ul. Warszawska – Stok.
Wnioskodawca chciał korzystać z wymienionych przystanków miejskich świadcząc usługi przewozu osób na
trasie Kielce - Suchedniów i w kierunku powrotnym. W ww. piśmie Wnioskodawca nie uwzględnił
przystanku przy ul. Żelaznej.
W piśmie z dnia 26 czerwca 2001 r. Miejski Zarząd Dróg uzgodnił możliwość korzystania przez
Wnioskodawcę z przystanków:
kierunek docelowy: Kielce – Suchedniów:
1. ul. Czarnowska - rejon kina Romantika,
2. ul. Warszawska - rejon skrzyżowania z ul. IX Wieków,
3. ul. Warszawska - rejon Politechniki Świętokrzyskiej,
4. ul. Warszawska - rejon oś.Uroczysko,
5. ul. Warszawska - rejon oś.Stok,
kierunek powrotny: Suchedniów – Kielce:
1. ul. Warszawska - rejon oś.Stok,
2. ul. Warszawska - rejon oś.Uroczysko,
3. ul. Warszawska - rejon Politechniki Świętokrzyskiej,
4. ul. Warszawska - rejon skrzyżowania z ul. IX Wieków.
W świetle powyższego Wnioskodawca nie mógł zatrzymywać się na przystanku przy ul. Czarnowskiej w
kierunku powrotnym z Suchedniowa do Kielc.
Miejski Zarząd Dróg zaznaczył, że uzgodnienia są ważne 1 rok, nie dłużej jednak niż termin corocznej
aktualizacji rozkładów jazdy.
Kilka miesięcy później w piśmie z dnia 23 listopada 2001r. Miejski Zakład Komunikacji w likwidacji
wypowiedział Zrzeszeniu umowę zawartą w dniu 1 października 1998 r. o korzystanie z przystanków
komunikacji miejskiej. W miejsce tej umowy Miejski Zarząd Dróg zaproponował przewoźnikom, w tym
Wnioskodawcy indywidualne umowy o korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej według aktualnego
uzgodnienia stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy. W dniu 2 stycznia 2002 r. Wnioskodawca zawarł
umowę z Miejskim Zarządem Dróg. W załączniku Nr 1 do umowy potwierdzono uzgodnioną w piśmie z dnia
26 czerwca 2001 r. możliwość korzystania przez Wnioskodawcę z przystanków miejskich oprócz
przystanków przy ul. Czarnowskiej zarówno w kierunku docelowym, jak i powrotnym i ul. Warszawskiej
przed skrzyżowaniem z ul. IX Wieków Kielc w kierunku powrotnym. Potwierdzono też, że uzgodnienia są
ważne 1 rok.
W związku z tym, po upływie roku Wnioskodawca pismem z dnia 6 czerwca 2002 r. ponownie
wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg o wydanie zasad korzystania z przystanków w granicach
administracyjnych miasta Kielce. Przy wyjeździe z Kielc do Suchedniowa Wnioskodawca prosił o możliwość
zatrzymywania się na przystankach przy:
1. ul. Czarnowskiej - kino Romantika,
2. ul. Warszawskiej - za skrzyżowaniem z ul. IX Wieków Kielc,
3. ul. Warszawskiej - Sady,
4. ul. Warszawskiej - Uroczysko,
5. ul. Warszawskiej - Stok.
W kierunku powrotnym przy:
1. ul. Warszawskiej - Stok,
2. ul. Warszawskiej - Uroczysko,
3. ul. Warszawskiej - Sady,
4. ul. Warszawskiej - przed skrzyżowaniem z ul. IX Wieków Kielc,
Również i w tym piśmie Wnioskodawca nie wystąpił o korzystanie z przystanku przy ul.Żelaznej.
W odpowiedzi Miejski Zarząd Dróg ustalił następujące zasady korzystania z przystanków:
wyjazd z Kielc:
1. ul. Warszawska - za skrzyżowaniem z ul. IX Wieków Kielc,
2. ul. Warszawska - Sady,
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3.
4.

ul. Warszawska - Uroczysko,
ul. Warszawska - Stok,
powrót do Kielc:
1. ul. Warszawska - Stok,
2. ul. Warszawska - Uroczysko,
3. ul. Warszawska - Sady.
Miejski Zarząd Dróg nie ustalił zasad na korzystanie przez Wnioskodawcę z przystanków przy ul.
Czarnowskiej i przy ul. Warszawskiej przed ul. IX Wieków Kielc z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu.
Z materiału dowodowego wynika, że Wnioskodawca nigdy nie występował do Miejskiego Zarządu
Dróg o zgodę na zatrzymywanie się na przystanku przy ul. Żelaznej. Dalsze ustalenia organu
antymonopolowego potwierdziły, że z miejskich przystanków autobusowych przy ul. Warszawskiej przed ul.
IX Wieków Kielc korzysta dwóch przewoźników świadczących usługi krajowego przewozu osób na trasie
Kielce – Suchedniów tj. PKS Kielce i PKS Skarżysko-Kamienna. Natomiast na przystanku przy ul.
Czarnowskiej nie zatrzymuje się żaden przewoźnik świadczący usługi krajowego przewozu osób na trasie
Kielce – Suchedniów.
W marcu 2002 r. Miejski Zarząd Dróg i policja dokonali oceny warunków ruchu w rejonie
przystanków znajdujących się w istniejącej sieci ulicznego transportu publicznego w granicach
administracyjnych Kielc pod kątem zwiększonej ilości przewoźników. W sporządzonym na tę okoliczność
protokole podano wykaz przystanków, na których należy wprowadzić ograniczenia dla przewoźników innych
niż obsługujących regularne osobowe linie należące do sieci transportu publicznego w mieście. W wykazie
tym znalazły się przystanki zlokalizowane w strefie śródmiejskiej tj. przy ul. Czarnowskiej, ul. IX Wieków
Kielc i ul. Żelaznej. W pierwszych dwóch przypadkach stwierdzono bardzo duże natężenie ruchu, kłopoty z
wjazdem i wyjazdem z przystanku i w związku z tym powstawanie korków. Jedynie w przypadku przystanku
przy ul. Żelaznej dopuszczono możliwość zatrzymywania się innych przewoźników (poza komunikacją
miejską) dla pasażerów wysiadających i udających się na postój przy ul. Mielczarskiego 121.
W dniu 2 kwietnia 2001 r. Zrzeszenie zawarło z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Mac” S.A. w
Kielcach umowę dzierżawy działki gruntu położonej w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 121 w celu
zorganizowania na niej przystanku początkowego dla samochodów służących do zarobkowego przewozu osób
i należących do Zrzeszenia.
Organ antymonopolowy zważył:
Art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej uznaje za praktykę monopolistyczną nadużywanie pozycji
dominującej na rynku właściwym poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
powstania bądź rozwoju konkurencji. Dla stwierdzenia zarzucanej praktyki monopolistycznej na podstawie
ww. artykułu konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek :
1. posiadanie pozycji dominującej,
2. przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Gmina Kielce na rynku udzielania zezwoleń na korzystanie z miejskich przystanków autobusowych posiada
pozycję dominującą.
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. W tych
samych granicach może rozporządzać rzeczą. Powołany przepis nie może być usprawiedliwieniem dla
stosowania praktyki monopolistycznej. Ustawa antymonopolowa uchwalona w interesie publiczno-prawnym
zawiera regulacje bezwzględnie obowiązujące. Zatem właściciel wykonując swe prawa podmiotowe musi to
czynić w zgodności z tą ustawą. Może więc rozporządzać rzeczą, pobierać pożytki ale nie może to się
odbywać kosztem ograniczania konkurencji.
W tej sprawie organ antymonopolowy nie kwestionuje prawa Gminy Kielce do dysponowania
przystankami komunikacji miejskiej i udzielania zezwoleń na korzystanie z nich przez przewoźników. W
każdym jednak przypadku Gmina Kielce powinna w sposób równoprawny traktować wszystkich
przewoźników na swoim terenie. Brak jest uzasadnienia dla działań Gminy Kielce polegających na tym, że
niektórzy przewoźnicy uprawnieni są do prowadzenia działalności w zakresie przez siebie oczekiwanym (ze
względu na swoje uprzywilejowanie), a inni zmuszani są do prowadzenia działalności na warunkach mniej
korzystnych z powodu braku możliwości korzystania z miejskich przystanków autobusowych
zlokalizowanych w centrum miasta.
Organ antymonopolowy ograniczył swoje rozważania jedynie do miejskich przystanków
autobusowych na ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. IX Wieków Kielc, ponieważ z dokonanych
ustaleń wynika, że Wnioskodawca nie występował o zgodę na zatrzymywanie się na przystanku przy ul.
Żelaznej, a z przystanku przy ul. Czarnowskiej nie korzysta żaden przewoźnik. Gmina Kielce odmawiając
Wnioskodawcy prawa korzystania z miejskich przystanków autobusowych przy ul. Warszawskiej w rejonie
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ul. IX Wieków Kielce i traktując w sposób uprzywilejowany PKS Kielce i PKS Skarżysko-Kamienna, które z
tych przystanków korzystają przeciwdziała rozwojowi konkurencji na rynku krajowych przewozów
pasażerskich a w szczególności na linii komunikacyjnej Kielce - Suchedniów. Powoduje to zakłócenie
mechanizmów rynkowych i czyni ofertę Wnioskodawcy mniej korzystną. Umiejscowienie przystanku ma
istotne znaczenie dla możliwości pozyskania pasażera. Odległość bowiem do przystanku jest istotnym
kryterium wyboru przewoźnika. Jeśli więc wybór przystanku determinuje wybór przewoźnika, to ulega
naruszeniu wolna konkurencja pomiędzy przewoźnikami. Tak stwierdził Sąd Antymonopolowy w wyroku z
dnia 24 kwietnia 2002 r., sygn.akt XVII Ama 76/01.
W związku z powyższym organ antymonopolowy uznał, że zostały spełnione przesłanki z art. 8 ust. 2
pkt 5 ustawy antymonopolowej.
Stąd orzeczono jak w punkcie I sentencji. […]
237
Decyzja
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Telewizję Polską S.A. w Warszawie za ograniczającą
konkurencję
(Nr DDI - 110/2002)
Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej z dnia 15 grudnia 2000
r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), po
przeprowadzeniu postępowania na wniosek przedsiębiorcy Telewizja Polsat S.A. w Warszawie, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje przyznawanie przez Telewizję Polską S.A. w
Warszawie reklamodawcom, reprezentowanym łącznie przez domy (agencje) mediowe, opustów cenowych w
zamian za zobowiązanie, że ich łączne wydatki na kampanię reklamową w Telewizji Polskiej S.A. stanowić
będą ponad 50% ich łącznych wydatków na kampanie reklamowe we wszystkich stacjach telewizyjnych
ogólnodostępnych, za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy
antymonopolowej, polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu
się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej nadużywanie pozycji dominującej ujawnia się na rynku
właściwym. Prezes Urzędu uznał, iż w przedmiotowym postępowaniu rynkiem właściwym jest rynek
rozpowszechniania reklam telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej. Jednakże, w niniejszym postępowaniu
należy również uwzględnić rynek nadawania programów telewizyjnych ( nazywany też rynkiem widza,
widowni ), który stanowi rynek pierwotny w stosunku do rynku rozpowszechniania reklam telewizyjnych w
telewizji ogólnodostępnej. W aspekcie geograficznym oba te rynki obejmują terytorium całego kraju.
Natomiast w aspekcie czasowym rynek właściwy dotyczy roku 2001.
Należy przy tym zauważyć, iż istnieją odrębne rynki dla telewizji ogólnodostępnej i telewizji płatnej, co
znajduje potwierdzenie w decyzjach Komisji Wspólnot Europejskich. „Płatna telewizja stanowi relewantny
rynek towarowy odrębny względem telewizji finansowanej z reklam i telewizji publicznej, finansowanej z
opłat abonenckich i częściowo z reklam. Podczas, gdy w wypadku telewizji finansowanej z reklam stosunki
handlowe zachodzą wyłącznie między dostawcą programów, a branżą reklamową, w wypadku telewizji
płatnej zachodzą one tylko pomiędzy dostawcą programów, a widzem, czyli abonentem. Dlatego też warunki
konkurencji są dla tych dwóch typów telewizji komercyjnej zupełnie różne. Dla telewizji finansowanej z
reklam najistotniejszymi parametrami są udział w oglądalności oraz wskaźnik reklam, natomiast dla telewizji
płatnej najważniejsze czynniki to poziom cen oraz takie ukształtowanie programów, by zainteresować nimi
konkretne docelowe grupy konsumentów.”1 „W dziedzinie nadawania programów telewizyjnych, określanej
też często mianem rynku widzów, nadawcy konkurują o udział w oglądalności. Dotyczy to szczególnie
telewizji komercyjnej, finansowanej z reklam oraz nadawców publicznych, przynajmniej częściowo
1

Decyzja Komisji WE z dnia 9 listopada 1994 r., IV/M. 469 – MSG Media Service, Dz. Urz. WE 1994 L
364/1; opublikowana w jęz. polskim w: Prawo konkurencji. Kontrola łączenia przedsiębiorstw II., Warszawa
1998, pkt 32, s. 19.
Tak samo w: Decyzja Komisji WE z dnia 7 października 1996 r., IV/M. 779 – Bertelsmann/CLT, Dz. Urz.
WE 1996 C 364/3; pkt 16.
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finansowanych z reklam, ponieważ udział w oglądalności na rynku nadawców jest czynnikiem decydującym o
ich sukcesie na rynku reklam telewizyjnych.(...) Udział w oglądalności jest ważnym czynnikiem dla
wszystkich nadawców, nawet dla tych, którzy w ogóle nie nadają reklam – jest to bowiem istotny wskaźnik
atrakcyjności i stopnia akceptacji poszczególnych kanałów ze strony opinii publicznej.
Z powyższego wynika, że do rynku widzów można zaliczyć wszystkich nadawców telewizyjnych. Jednak
z punktu widzenia stosunków handlowych między nadawcami po stronie podaży, a widzami po stronie
popytu, należy wprowadzić rozróżnienie na, z jednej strony, rynek reklam telewizyjnych, na którym nadawcy
konkurują o dochody z reklam, a z drugiej strony rynek telewizji płatnej, na którym jej dostawcy konkurują o
abonentów.”2
Jak wynika z powyższego, na rynku nadawania programów telewizyjnych nadawcy konkurują
między sobą o udział w oglądalności, natomiast na rynku rozpowszechniania reklam telewizyjnych nadawcy
konkurują o przychody z reklam.
W świetle powyższych stwierdzeń Komisji WE należy również zauważyć, iż istnieje ścisła i
bezpośrednia zależność pomiędzy tymi dwoma rynkami. Oba te rynki są ze sobą powiązane w ten sposób iż,
pozycja zajmowana przez przedsiębiorcę na rynku nadawania programów telewizyjnych ma bezpośredni
wpływ na jego pozycję zajmowaną na rynku rozpowszechniania reklam telewizyjnych. Oznacza to, iż im
większa jest oglądalność programu danego przedsiębiorcy, tym większe są jego przychody z reklam.
Niniejsze postępowanie dotyczy nadawców telewizji ogólnodostępnej. Nadawcy ci konkurują między
sobą o udział w oglądalności, by tym samym uzyskać jak największe przychody z emisji reklam.
Najwyższą oglądalność posiada dysponująca kilkoma kanałami TVP, następny jest Polsat a za nim
TVN. Oglądalność pozostałych nadawców jest już tak znacząco niższa w porównaniu z pierwszą trójką, iż jej
wyniki nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i w związku z tym nie będą przedmiotem
oceny Prezesa Urzędu.
Z powyższych danych wynika, iż TVP osiąga udziały w oglądalności znacznie przewyższające
obydwu konkurentów. W większości badanych przypadków wynoszą one ponad 40%.
Ponadto, w opinii Prezesa Urzędu, w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek czynników, które
wskazywałyby na to, iż tak wysoki udział TVP w oglądalności mógłby w przyszłości zmniejszyć się na tyle,
by w sposób znaczący wpłynąć na jej sytuację na rynku i tym samym zmienić na nim strukturę konkurencji.
Jednocześnie należy zauważyć, iż dla potencjalnych konkurentów TVP istotną barierą wejścia na
rynek nadawania programów telewizyjnych jest konieczność uzyskania koncesji – dobra prawnie
reglamentowanego – przyznawanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dodatkowym czynnikiem mającym duże znaczenie dla osiąganych przez TVP wyników
oglądalności jest fakt, iż TVP, w przeciwieństwie do swoich konkurentów, dysponuje kilkoma kanałami:
program I, program II, programy regionalne (obecnie TVP3) oraz TV Polonia 3, z których najważniejsze dla
jej pozycji na rynku to program I i program II.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na oglądalność jest zasięg techniczny, który w przypadku TVP
jest większy niż w przypadku Polsatu i TVN. W roku 2001 program I docierał drogą naziemną do 99,3%
ludności kraju, program II do 99,1% ludności, zaś programy regionalne do 66,8% ludności4. Program Polsatu
dociera do ok. 93% gospodarstw domowych5 (rok 2000), zaś zasięg techniczny (rozumiany jako możliwość
odbioru programu na terenie RP) TVN-u w roku 2001 wyniósł 81%6.
Zdaniem Prezesa Urzędu powyższe udziały w oglądalności wraz z pozostałymi czynnikami tj.
wielością kanałów i zasięgiem technicznym świadczą o posiadaniu przez TVP pozycji dominującej na rynku
2

Decyzja Komisji WE z dnia 20 września 1995 r., IV/M. 533 – RTL/Veronica/Endemol, Dz. Urz. WE 1996 L
134/32; opublikowana w jęz. polskim w: Prawo konkurencji. Kontrola łączenia przedsiębiorstw II, Warszawa
1998, pkt 20, s. 101-102.
Tak samo w: Decyzja Komisji WE z dnia 7 października 1996 r., IV/M. 779 – Bertelsmann/CLT, Dz. Urz.
WE 1996 C 364/3; pkt 15.
3

Kwestia wpływu liczby kanałów na pozycję rynkową nadawcy została poruszona przez Komisję WE w
decyzji z dnia 20 września 1995 r., IV/M. 533 – RTL/Veronica/Endemol, Dz. Urz. WE 1996 L 134/32;
opublikowana w jęz. polskim w: Prawo konkurencji. Kontrola łączenia przedsiębiorstw II., Warszawa 1998.
4

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, sporządzona przez Krajową Radę Radiofonii i
Telewizji, marzec 2002, s. 4.
5
6

Pismo Polsatu z dnia 4 lutego 2002 r., ad. 13.
Pismo TVN z dnia 9 stycznia 2002 r., ad. 14.
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nadawania programów telewizyjnych, co ma bezpośredni wpływ na jej pozycję na rynku rozpowszechniania
reklam telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej.
Sprzedaż czasu reklamowego (sprzedaż reklam) jest głównym źródłem przychodów dla nadawców
koncesjonowanych.
W przypadku TVP przychody z reklamy w roku 2001 stanowiły 58,6%7 ogółu jej przychodów. Jako
nadawca publiczny, TVP otrzymuje gwarantowane źródło finansowania w postaci środków abonamentowych,
które stanowią ok. 30% jej przychodów. Dodatkowo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozdziela
corocznie pomiędzy publiczną telewizję i radiofonię środki pozaabonamentowe.
Maksymalizacja zysków ze sprzedaży reklam, do której dążą nadawcy, sprawia, iż dopasowują oni
swoje oferty do potrzeb reklamodawców. Celem reklamodawcy jest dotarcie ze swoim produktem lub usługą
nie do widowni jako takiej, ale do konkretnie określonej części tej widowni, tzw. grupy docelowej.
Czas reklamowy sprzedawany jest głównie poprzez niezależne agencje (domy) mediowe, które
negocjują umowy z nadawcami. Cechą charakterystyczną polskiego rynku rozpowszechniania reklam
telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej jest to, iż TVP zwyczajowo ustala poziom cen, do których
dostosowuje się Polsat (kilka procent niżej), TVN (niżej od Polsat ), TV4 (niżej od TVN) itd. Im mniejsza
stacja, tym cena emisji reklam jest niższa.
Z powyższego wynika, iż na rynku wykształcił się i przyjął mechanizm, zgodnie z którym TVP –
jako lider cenowy – kształtuje ceny emisji reklam. Tym samym, stacje o mniejszej oglądalności, a więc mniej
skuteczne w docieraniu do grup docelowych, aby stać się atrakcyjnym medium dla reklamodawców,
zmuszone są - odpowiednio do swoich wyników oglądalności - obniżać ceny emisji reklam. W następstwie
powyższego mechanizmu, TVP ustalając swój cennik wpływa na poziom cen u konkurentów. Takie
możliwości właściwe są tylko dla nadawcy o bardzo silnej i ugruntowanej pozycji na rynku.
Komisja WE stwierdziła, iż udział w oglądalności na rynku nadawania programów telewizyjnych jest
czynnikiem decydującym o sukcesie nadawców na rynku reklam telewizyjnych. Z uwagi na znacząco
wyższy, w porównaniu z Polsatem i TVN, udział w oglądalności, TVP jest w stanie skuteczniej dotrzeć do
danej grupy docelowej, przez co staje się dla reklamodawców atrakcyjniejszym nadawcą niż konkurenci. Ma
to bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży reklam.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na TVP obowiązek
prowadzenia tzw. działalności misyjnej, co oznacza, iż TVP ma obowiązek emitowania audycji, które
niekoniecznie cieszą się popularnością wśród widzów i tym samym mają niską oglądalność. Jednakże wyniki
finansowe osiągnięte przez TVP w latach 1999-2001 wskazują, iż mimo obowiązku prowadzenia tzw.
działalności misyjnej, jej przychody z reklam wzrosły.
W roku 2001 przychód TVP ze sprzedaży reklam wyniósł ponad 972 mln zł. Inne stacje telewizji
ogólnodostępnej, ze względu na bardzo niską oglądalność posiadają bagatelne udziały na rynku
rozpowszechniania reklam telewizyjnych. Ich łączne udziały w rynku reklamy telewizyjnej w latach 19992001 wynoszą ok. 5-9%.
Z przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu analizy porównawczej przychodów osiągniętych przez
TVP, Polsat i TVN ze sprzedaży reklam w roku 2001 wynika, iż TVP na rynku rozpowszechniania reklam
telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej zajmuje pozycję dominującą.
Przemawiają za tym następujące argumenty:
- udział TVP w rynku rozpowszechniania reklam telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej, mierzony
wysokością przychodów netto ze sprzedaży czasu reklamowego, wynosi ponad 40%, tym samym została
spełniona przesłanka z art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej;
- praktyka ustalania cen na rynku właściwym: TVP zwyczajowo ustala poziom cen, do których
dostosowuje się Polsat (kilka procent niżej), TVN (niżej od Polsat ), itd. Wysoka oglądalność TVP,
wielość programów (kanałów), największy zasięg techniczny, dodatkowe, zagwarantowane źródło
przychodów powodują, iż TVP posiada siłę ekonomiczną umożliwiającą jej kształtowanie cen na rynku, a
tym samym pełni funkcję lidera cenowego;
- dodatkowym „znaczącym czynnikiem (dla stwierdzenia pozycji dominującej) jest relacja pomiędzy
posiadanymi przez przedsiębiorstwo udziałami w rynku, a udziałami jego konkurentów, szczególnie
następnych pod względem wielkości”8. W niniejszym przypadku różnica pomiędzy TVP a Polsatem jest
znacząco wyższa niż pomiędzy Polsatem i TVN. Oznacza to, iż TVP na rynku właściwym pełni, co
zostało powyżej opisane, funkcję lidera cenowego;
- silna pozycja TVP na przedmiotowym rynku w latach 1999-2001 jest ugruntowana;
7

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, sporządzona przez Krajową Radę Radiofonii i
Telewizji, marzec 2002, s. 92.
8
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 13 lutego 1979 r., w sprawie 85/76 Hoffmann – La Roche &
Co. AG przeciwko Komisji WE; opublikowany w jęz. polskim w: Zakaz nadużywania pozycji dominującej
I., Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996, s.117.
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-

w opinii Prezesa Urzędu, w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek czynników, które wskazywałyby na
to, iż tak wysoki udział TVP na rynku rozpowszechniania reklam telewizyjnych w telewizji
ogólnodostępnej mógłby w przyszłości zmniejszyć się na tyle, by w sposób znaczący wpłynąć na jej
sytuację na tymże rynku i tym samym zmienić na nim strukturę konkurencji. Jak to zostało wykazane
powyżej, wynika to przede wszystkim z istnienia wysokich barier wejścia na rynek nadawania
programów telewizyjnych, co przekłada się na pozycję nadawcy na rynku rozpowszechniania reklam
telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej;
- dodatkowym czynnikiem mającym duże znaczenie dla pozycji TVP jest ilość programów (kanałów)
telewizyjnych, co, jak to zostało wykazane powyżej, zwiększa oglądalność TVP i tym samym generuje
większe przychody ze sprzedaży reklam;
- kolejnym czynnikiem wpływającym na oglądalność, a przez to i na przychody z reklam jest zasięg
techniczny, który w przypadku TVP jest większy niż w przypadku Polsatu i TVN;
- preferencyjny dostęp do archiwów - zarządzanie materiałami archiwalnymi przez TVP umożliwia jej
swobodny i bezpłatny dostęp do wielu audycji telewizyjnych i tym samym tworzenie tańszej oferty
programowej.
Ponadto, nie jest wykluczone, iż - jak podaje TVN - w przypadku TVP ma zastosowanie tzw. „tipping
effect”. Efekt taki ma miejsce wtedy, gdy jeden nadawca ma udział w rynku istotnie większy niż jego
konkurenci, tak jak to jest w przypadku TVP. W związku z tym, reklamodawcy zakładają, iż kupując czas
reklamowy u wiodącego na rynku nadawcy osiągną większą widownię i że efektywność ich wydatków na
reklamę będzie wyższa.
Jednocześnie należy podkreślić, iż sprzedaż czasu reklamowego nie jest jedynym źródłem przychodów
TVP. W przeciwieństwie do nadawców koncesjonowanych TVP jako jedyny nadawca posiada dodatkowe,
zagwarantowane źródła finansowania działalności, jakimi są wpływy abonamentowe i pozaabonentowe.
Powyższe czynniki skutkują posiadaniem przez TVP trwałej pozycji dominującej na rynku
rozpowszechniania reklam telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej.
Z uwagi na silną pozycję TVP na rynku właściwym, skuteczność kampanii reklamowych wymaga ze
strony reklamodawcy uwzględnienia tego nadawcy w planowaniu swojej strategii reklamowej. Z tego
względu TVP, staje się nieuniknionym partnerem dla reklamodawców.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej nadużywanie pozycji dominującej polega na
przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Prezes Urzędu uznał, iż powyższą praktykę ograniczającą konkurencję stanowi przyznawanie przez TVP
reklamodawcom, reprezentowanym łącznie przez domy (agencje) mediowe, opustów cenowych w zamian za
zobowiązanie, że ich łączne wydatki na kampanię reklamową w TVP stanowić będą ponad 50% ich łącznych
wydatków na kampanie reklamowe we wszystkich stacjach telewizyjnych ogólnodostępnych.
Z powyższego wynika, iż § 2 zawartej Umowy obejmuje wymóg udziału w inwestycjach i z tego powodu
postanowienie § 2 ma szczególne znaczenie. Zobowiązanie zawarte w tym postanowieniu ma na celu
związanie reklamodawców z TVP poprzez przyznanie im opustów cenowych w zamian za przeznaczenie
przez nich łącznie części ich inwestycji reklamowych na kampanię reklamową w TVP. Kluczowe znaczenie
ma przy tym fakt, iż przedmiotowa część wydatków reklamodawców to ponad 50% ich łącznych wydatków
na kampanie reklamowe we wszystkich stacjach telewizyjnych. Taka proporcja nakładów przewyższa udziały
TVP zarówno na rynku nadawania programów telewizyjnych jak i na rynku rozpowszechniania reklam
telewizyjnych.
W wyroku w sprawie Hoffmann – La Roche Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził:
„przedsiębiorstwo, które posiada pozycję dominującą na rynku i wiąże z sobą nabywców – nawet jeśli czyni
to na ich prośbę – przez zobowiązanie lub przyrzeczenie z ich strony pokrywania całości lub przeważającej
części swojego zapotrzebowania wyłącznie w tym przedsiębiorstwie, nadużywa przez to swej pozycji
dominującej w rozumieniu art. 82 Traktatu, niezależnie od tego, czy zobowiązanie w tej kwestii jest
podejmowane bez dodatkowych klauzul, czy też w zamian za przyznanie rabatu. To samo odnosi się do
przypadku, gdy takie przedsiębiorstwo, bez wiązania nabywców formalnym zobowiązaniem, stosuje, zgodnie
z warunkami porozumienia zawartego z tymi nabywcami lub jednostronnie, system rabatów za wierność,
czyli upustów uzależnionych od tego, czy klienci pokrywają całość, czy istotną część swojego
zapotrzebowania w przedsiębiorstwie posiadającym pozycję dominującą.
Zarówno tego rodzaju zobowiązania do wyłącznego zaopatrywania się w określonym
przedsiębiorstwie, niezależnie od tego, czy odbywa się to w zamian za przyznanie rabatu, jak i przyznawanie
rabatów za wierność skierowane na dostarczenie kupującemu bodźca, by zaopatrywał się wyłącznie w
przedsiębiorstwie posiadającym pozycję dominującą, są niezgodne z celem zapewnienia niezniekształconej
konkurencji na Wspólnym Rynku. Nie wynikają one bowiem z istoty transakcji gospodarczej, która uzasadnia
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to obciążenie lub korzyść, ale mają na celu uniemożliwienie lub ograniczenie wyboru przez kupującego
między różnymi źródłami zaopatrzenia oraz zamknięcie innym producentom dostępu do rynku.”9
Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, należy uznać, iż w niniejszej sprawie TVP nadużywa
pozycji dominującej w podobny sposób. Przyznaje ona reklamodawcom opusty cenowe w zamian za pokrycie
przez nich przeważającej części swojego zapotrzebowania na kampanie reklamowe w przedsiębiorstwie
dominującym czyli TVP.
Taka praktyka ze strony nadawcy posiadającego pozycję dominującą stanowi przeszkodę dla
swobodnego przepływu środków na kampanie reklamowe pomiędzy poszczególnymi stacjami telewizji
ogólnodostępnej. Ma ona cel i skutek antykonkurencyjny, jest wymierzona przede wszystkim w Polsat i TVN,
którym odbiera reklamodawców. Tym samym, w sposób istotny ogranicza ich główne źródło przychodów,
jakim dla nadawców telewizji ogólnodostępnej są wpływy z reklam.
W związku z tym, praktyka stosowana przez TVP może w dłuższej perspektywie doprowadzić do
upadku konkurentów, zwłaszcza, iż konkurenci TVP działają na rynku stosunkowo krótko, podczas gdy TVP
jest nadawcą „zasiedziałym”, bazującym na przyzwyczajeniach telewidzów oraz dysponującym największym
doświadczeniem w prowadzeniu działalności nadawczej.
Należy również zauważyć iż, przedmiotowa praktyka TVP prowadzi do zachowania przez nią
pozycji dominującej na rynku rozpowszechniania reklam telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej.
Uwzględniając pozycję lidera TVP na rynku właściwym, należy jednocześnie zauważyć, iż
realizowana przez nią strategia handlowa stanowi przeszkodę dla swobodnego kształtowania się rynku. W ten
sposób przeciwdziała ona ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji na rynku
rozpowszechniania reklam telewizyjnych w telewizji ogólnodostępnej. Można by sądzić, iż gdyby ta praktyka
nie istniała, to udziały poszczególnych nadawców na rynku właściwym mogłyby się kształtować w sposób
bardziej zróżnicowany.
Jednocześnie Prezes Urzędu stwierdza zaniechanie stosowania praktyki polegającej na przyznawaniu
przez TVP reklamodawcom, reprezentowanym łącznie przez domy (agencje) mediowe, opustów cenowych w
zamian za zobowiązanie, że ich łączne wydatki na kampanię reklamową w TVP stanowić będą ponad 50% ich
łącznych wydatków na kampanie reklamowe we wszystkich stacjach telewizyjnych ogólnodostępnych.
Podstawę stwierdzenia zaniechania stosowania przez TVP powyższej praktyki jest fakt, iż nie zawarła
ona na rok 2002 umowy, na mocy której przyznałaby reklamodawcom reprezentowanym łącznie przez domy
(agencje) mediowe, opustów cenowych w zamian za zobowiązanie, że ich łączne wydatki na kampanię
reklamową w TVP stanowić będą ponad 50% ich łącznych wydatków na kampanie reklamowe we wszystkich
stacjach telewizyjnych ogólnodostępnych.
W świetle art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej antymonopolowej Prezes Urzędu działając w interesie
publicznym, chroni interesy przedsiębiorców i konsumentów.
Zgodnie z ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. akt I CKN 1217/98 ) publicznoprawny charakter
ustawy antymonopolowej 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.
W kontekście powyższego, Prezes Urzędu stoi na stanowisku, iż skutki Umowy dotykają konkurentów
TVP - innych nadawców telewizji ogólnodostępnej, w tym spółki Polsat i TVN - oraz reklamodawców.
Praktyka stosowana przez TVP spowodowała zakłócenie mechanizmów konkurencji na rynku
właściwym, była ona wymierzona przeciwko konkurentom TVP, dla których przychody z reklam są głównym
źródłem finansowania ich działalności. Działania TVP na rynku rozpowszechniania reklam w telewizji
ogólnodostępnej zablokowały zatem podstawowe źródło przychodów dla jej konkurentów, a jej samej
pozwoliły na utrzymanie dominującej pozycji na rynku właściwym.
W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie został naruszony interes publiczny i
tym samym zasadne było podjęcie działań przewidzianych w Ustawie dla zapewnienia ochrony uczestnikom
rynku.
Wobec powyższego orzeka się jak w sentencji. […]
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238
Decyzja
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Dalkia Termika S.A. w Warszawie
(Nr RPZ 28/2002)

Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2a 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 administracyjnego wszczętego z urzędu, nakłada się na Dalkia Termika S.A w
Warszawie karę pieniężną w wysokości 3522 zł. (trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote), z tytułu podania
nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji.
UZASADNIENIE
W dniu 31 lipca 2001 r. do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Poznaniu, wpłynęło zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji polegającej nabyciu przez Dalkia Termika
S.A. (zwana dalej Dalkia lub Spółką) w Warszawie 51% akcji spółki Poznańskiej Energetyki Ciezł.ej S.A. w
Poznaniu, dających prawo do 51% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Decyzją nr RPZ-2/2002
z dnia 21 stycznia 2002 r. wydano zgodę na dokonanie powyższej koncentracji.
W dniu 5 listopada 2002 r. do Delegatury w Poznaniu wpłynęło od Dalkia Termika S.A pismo
zawierające informacje o tym, iż w ww. zgłoszeniu przedstawiono mylne dane dotyczące powiązań
kapitałowych między Dalkia Termika S.A., Dalkia International S.A. (spółka kontrolująca Dalkia Termika
S.A.), Vivendi Environment S.A. oraz Electricite de France S.A.
W trakcie wszczętego postępowania wyjaśniającego, spółka przyznała, iż przedstawienie Dalkia
Termika, jako spółki należącej do grupy Vivendi nie jest w pełni precyzyjne. Ze statutu spółki Dalkia
International wynika, iż zarząd Dalkia Inernational S.A. składa się z sześciu osób: trzech wyznaczonych przez
posiadaczy akcji serii A (seria A obejmuje akcje należące do spółki DALKIA lub do wszystkich pozostałych
spółek grupy, do której spółka ta należy i które miałyby nad nią kontrolę bezpośrednią lub pośrednią) oraz
trzech wyznaczonych przez posiadaczy akcji serii B (seria B obejmuje akcje należące do spółki Electricité de
France lub wszelkich innych spółek przez nią kontrolowanych). Wziąwszy pod uwagę, iż w odniesieniu do
kwestii mających podstawowe znaczenie, równe prawo głosu w zarządzie Dalkia International S.A.
przysługują zarówno Vivendi Environment S.A. jak i Electricite de France S.A., należy uznać, iż Dalkia
International (czyli też pośrednio Dalkia Termika) nie jest wyłącznie kontrolowana przez Vivendi
Environment S.A, jak to zostało przedstawione w zgłoszeniu, lecz również, wspólnie, przez Electricité de
France S.A. Fakt pominięcia powyższych informacji, spółka tłumaczy niezamierzonym przeoczeniem.
Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 2a ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może nałożyć, w drodze decyzji, na przedsiębiorcę karę pieniężną
w wysokości stanowiącej równowartość od 200 do 5000 euro, jeśli choćby nieumyślnie
w zgłoszeniu zamiaru koncentracji podał nieprawdziwe dane.
W analizowanym stanie faktycznym niewątpliwie należy uwzględnić, iż Spółka sama zgłosiła do Urzędu fakt
przedstawienia niedokładnych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji oraz współdziałała przy ustaleniu
wszystkich istotnych okoliczności. Ponadto istotne jest również to, iż dostarczenie informacji, obrazujących
faktyczny skład grupy na dzień zgłoszenia koncentracji, nie ma wpływu na zmianę oceny samej koncentracji.
Czynnikiem działającym natomiast niekorzystnie na kwalifikację analizowanego czynu jest długi okres, który
upłynął od momentu zgłoszenia zamiaru koncentracji do chwili przyznania się do błędu. Co więcej - sam
charakter danych, które zostały niedokładnie przedstawione tzn. dane dotyczące składu grupy kapitałowej i
powiązań między jej członkami, są jednymi z istotniejszych przy ocenie wpływu koncentracji na rynek.
Przedsiębiorcy, na których spoczywa obowiązek notyfikacji zamiaru koncentracji, powinni w zakresie
przedstawianych danych wykazać się szczególną starannością.
Mając na względzie powyższe okoliczności, tj. podanie nieprawdziwych danych we wniosku
zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz biorąc pod uwagę wszystkie dodatkowe okoliczności, na podstawie art.
w art. 101 ust. 2 pkt 2a ww. ustawy, wydaje się decyzję nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną w
wysokości 3522 zł. Kara stanowi równowartość 1000 euro. Zgodnie z art. 115 ustawy antymonopolowej,
wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzający rok zgłoszenia zamiaru koncentracji
lub nałożenia kary, który na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniósł 3.5219 zł. Niniejsza kara została zatem
nałożona w jej dolnych granicach. Kara ta ma charakter dyscyplinujący i ma na celu zapobieżenie w
przyszłości podobnym sytuacjom. […]

37

239
Decyzja
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez „Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. w Jaworznie
(Nr RKT-63/2002)
Na podstawie art. 104 Kpa i art. 28 ust. 6 oraz art. 11 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.1319 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy
wszczętej na wniosek „Transportowiec” Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko „Przedsiębiorstwu Komunikacji
Miejskiej” Sp. z o.o. w Jaworznie w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza się
stosowania przez „Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. w Jaworznie praktyki ograniczającej
konkurencję polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku zarobkowego przewozu osób poprzez
bezpośrednie narzucanie nieuczciwych cen w tym rażąco niskich, wyrażające się pobieraniem opłat za przewóz osób
na linii komunikacyjnej, na której działalność prowadzi „Transportowiec” Sp. z o.o. poniżej obowiązującej w
„Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. tabeli cen.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej Prezesem Urzędu bądź organem
antymonopolowym) wpłynął wniosek „Transportowiec” Sp. z o.o. w Katowicach (zwanej dalej Wnioskodawcą) o
wszczęcie postępowania przeciwko „Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. w Jaworznie (zwane dalej
PKM).
W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że PKM pobierając opłatę w wysokości 1,10 zł., tj. ceny poniżej
kosztów własnych przedmiotowej usługi za przewóz osób na liniach komunikacyjnych, na których działalność
prowadzi również Wnioskodawca stosuje praktykę ograniczającą konkurencję, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 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. Zdaniem Wnioskodawcy PKM zajmuje pozycję dominującą na rynku.
Wykorzystując ten fakt PKM pobiera na linii komunikacyjnej, na której konkuruje z Wnioskodawcą opłaty w
wysokości 1,10 zł, natomiast na pozostałych liniach komunikacyjnych opłatę w wysokości 2,20 zł. Pozostali
przewoźnicy w tym Wnioskodawca pobierają opłaty w wysokości 1,20 zł.
W dniu 12 września 2002 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie nakazania zaniechania przez
„Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. w Jaworznie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję
polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku zarobkowego przewozu osób poprzez bezpośrednie
narzucanie nieuczciwych cen w tym rażąco niskich, wyrażające się pobieraniem opłat za przewóz osób na liniach
komunikacyjnych.
W oparciu o zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy, organ antymonopolowy ustalił następujący
stan faktyczny.
PKM prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy
regularne na linii komunikacyjnej Nr 350 K na podstawie zezwolenia Nr SO.6431-15/2001 z dnia 12 października
2001 r. PKM na linii 350 K prowadzi działalność przewozową 4 autobusami o pojemności 23 miejsc siedzących +
21 miejsc stojących każdy, łącznie 88 kursów na dobę.
Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu krajowego zarobkowego przewozu osób –
przewozy regularne na linii komunikacyjnej Jaworzno Centrum – Pechnik – Os. Stałe – Łubowiec (linia komunikacji
miejskiej MB) w oparciu o zezwolenie wydane w dniu 19 kwietnia 1999 r. Linia komunikacyjna, na której
działalność przewozową prowadzi Wnioskodawca, w pełni pokrywa się z linią komunikacyjną 350 K obsługiwaną
przez PKM za wyjątkiem trzech przystanków, tj. Jaworzno Dąbrowa, Jaworzno Dąbrowa Narodowa, Jaworzno
Łubowiec. Na w.w linii komunikacyjnej Wnioskodawca prowadzi działalność z wykorzystaniem 2 pojazdów o
pojemności 16 miejsc siedzących oraz 16 pojazdów o pojemności 12 miejsc siedzących, którymi wykonuje 120
kursów na dobę.
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
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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.
W rozpatrywanej sprawie skutkami ewentualnej praktyki ograniczającej konkurencję mogli zostać dotknięci wszyscy
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na krajowym transporcie drogowym konkurujący z
PKM na całości lub części linii komunikacyjnej 350 K. W wypadku udowodnienia pobierania nieuczciwych cen, w
tym cen poniżej kosztów działalności przez przedsiębiorcę zajmującego pozycję dominującą na rynku należałoby
przyjąć, że zaburza to w istoty sposób konkurencję na tym rynku. Tak więc, w niniejszej sprawie mamy do czynienia
z występowaniem interesu publicznoprawnego pozwalającego na ocenę zachowania PKM w świetle postanowień
ustawy antymonopolowej.
Dla zastosowania mechanizmów ustawy antymonopolowej koniecznym jest wykazanie, iż przedsiębiorca
przeciwko któremu skierowany jest zarzut stosowania praktyk określonych w art. 8 na rynku właściwym posiada
pozycję dominującą. Definicję rynku właściwego zawiera 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 i koszty transportu, panują zbliżone
warunki konkurencji.
Praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na rynku. Dlatego też dla właściwego stosowania przepisów
ustawy istotne znaczenie ma kwestia metodyki wyznaczania rynku. Rynek w ujęciu przedmiotowym odnosi się do
wszystkich towarów jednego rodzaju, które poprzez szczególne właściwości, w szczególności zaś przeznaczenie,
użytkowość i cenę odróżniają się od innych towarów w taki sposób, że nie istnieje możliwość dowolnej ich zmiany.
Rynek pod względem asortymentowym tworzą towary, które z punktu widzenia nabywcy charakteryzują się
substytutywnością. W niniejszej sprawie rynkiem właściwym jest linia komunikacyjna 350K usytuowana na terenie
Jaworzna, a w ujęciu asortymentowym jest to regularny zarobkowy przewóz osób na tej linii. Rynkiem w ujęciu
produktowym są usługi przewozu osób, a wyznacznikiem rynku w ujęciu geograficznym jest stopień koncentracji
usług świadczonych przez strony postępowania, określony popytem i podażą. Rynkiem właściwym dla usług
regularnego zarobkowego przewozu osób świadczonych przez strony postępowania jest linia komunikacyjna 350 K.
Powodem takiego wyznaczenia rynku geograficznego jest fakt, iż zezwolenie na prowadzenie działalności
przewozowej dla każdej linii komunikacyjnej udzielane jest odrębnie. Ponadto, Wnioskodawca i PKM konkurują ze
sobą wyłącznie na linii 350 K.
Stosownie do przepisu art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej przez pozycję dominującą rozumie się pozycję
przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu
możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów.
Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40 %. Oceniając
udział w rynku pod kątem zdolności przewozowej stron niniejszego postępowania, wskazać należy, że PKM na linii
350 K prowadzi działalność przewozową 4 autobusami o pojemności 23 miejsc siedzących + 21 miejsc stojących
każdy, wykonując łącznie 88 kursów na dobę. Maksymalna ilość pasażerów, jaką może przewieźć PKM w ciągu
doby w dni robocze to 3872 pasażerów. Na w.w. linii komunikacyjnej Wnioskodawca prowadzi działalność z
wykorzystaniem 2 pojazdów o pojemności 16 miejsc siedzących oraz 16 pojazdów o pojemności 12 miejsc
siedzących, którymi wykonuje 120 kursów na dobę. Maksymalna ilość pasażerów jaką może przewieźć
Wnioskodawca w ciągu doby w dni robocze to 1493 pasażerów. Pozostałych 18 przedsiębiorców świadczących
usługi przewozowe na linii 350 K dysponuje 19 pojazdami o łącznej pojemności 549 miejsc i wykonującymi łącznie
169 kursów w ciągu doby w dni robocze. Ustalając udział w rynku poszczególnych przedsiębiorców, organ
antymonopolowy wziął pod uwagę maksymalną ilość osób, jaką dany przedsiębiorca może przewieźć w ciągu doby
w dni robocze na linii komunikacyjnej 350 K.
Z powyższego widać , iż w stosunku do PKM nie spełnione zostało domniemanie prawne z art. 4 pkt 9 ustawy
antymonopolowej zgodnie z którym przedsiębiorca posiada pozycję dominującą na rynku, jeżeli jego udział w tym
rynku przekracza 40 %. Silna konkurencja na rynku powoduje, że PKM swoje zachowania rynkowe musi
dostosowywać do sytuacji aktualnie panującej na tym rynku. Egzemplifikacją takiego działania jest polityka cenowa
stosowana przez PKM na linii 350 K, gdzie przedsiębiorca ten ustalając wysokość cen brał pod uwagę ich wysokość
pobieraną przez dotychczasowych przewoźników. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pasażerowie
zamierzający korzystać z usługi przewozu na linii komunikacyjnej 350 K, mają bardzo szeroką możliwość wyboru
przewoźnika, który wykona tą usługę. Oferty poszczególnych przewoźników należy uznać za substytutywne i tylko
od woli pasażera zależy z usług którego przedsiębiorcy skorzysta. PKM nie posiada trwałej przewagi konkurencyjnej
i swoim zachowaniem nie jest w stanie ograniczyć konkurencji na rynku. A zatem należy stwierdzić, że PKM nie
zajmuje pozycji dominującej na rynku zarobkowego przewozu osób na linii komunikacyjnej 350 K w Jaworznie. Tak
więc, nie spełniona została podstawowa przesłanka dla oceny zachowania PKM pod kątem stosowania przez tego
przedsiębiorcę praktyk ograniczających konkurencję na rynku właściwym.
Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na
rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Art. 8 ust. 2 pkt 1 stanowi, że nadużywanie pozycji
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dominującej polega w szczególności na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen
nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków albo sprzedaży
towarów.
Jakkolwiek PKM nie posiada na rynku właściwym pozycji dominującej, co wyklucza możliwość stwierdzenia
stosowania przez niego praktyk ograniczających konkurencję, to organ antymonopolowy w celu pełnego zbadania
sprawy dokonał oceny zachowania PKM również w świetle pozostałych przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 pkt 1
ustawy antymonopolowej. Wnioskodawca zarzucił PKM bezpośrednie narzucanie nieuczciwych cen w tym rażąco
niskich, wyrażające się pobieraniem opłat za przewóz osób na liniach komunikacyjnych na których działalność
prowadzi „Transportowiec” Sp. z o.o. poniżej obowiązującej w tabeli cen.
Dla bytu przedmiotowej praktyki podstawową kwestią jest wykazanie przedsiębiorcy, który ją stosuje
nieuczciwości w zachowaniu. Jak wskazano to we wcześniejszej części niniejszej decyzji PKM zasadniczą część
przewozów wykonuje w oparciu o umowę z Gminą Jaworzno Nr 201/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., której
przedmiotem jest realizacja obsługi lokalnego transportu miejskiego miasta Jaworzna i połączeń ponadlokalnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), do
zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego. PKM zawierając umowę z Gminą Jaworzno zobowiązało się m.in. do obsługi linii
komunikacyjnych wskazanych przez Gminę i odpowiednio do zakresu podjętych zobowiązań skalkulowało
wysokość opłat za świadczone na tych liniach usługi przewozowe. Ponadto PKM w 2001r. podjęło również
działalność przewozową na linii komunikacyjnej 350 K w oparciu o odrębne zezwolenie. W zakresie obsługi
powyższej linii komunikacyjnej PKM nie jest związane żadną umową z Gminą Jaworzno.
Na przedmiotowej linii komunikacyjnej nie obowiązują uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,
nie obowiązują również bilety okresowe. Na linii tej kursują autobusy bardzo oszczędne w eksploatacji, istnieje
również na niej duże zapotrzebowanie pasażerów. W związku z odmiennymi warunkami ekonomicznymi
prowadzenia działalności na linii 350 K w porównaniu z pozostałymi liniami komunikacyjnymi, na których
działalność prowadzi PKM cenę ustalono w wysokości 1,10 zł. Z kalkulacji przesłanej przez PKM nie wynika, aby
prowadziło ono działalność przewozową na linii 350 K pobierając ceny poniżej kosztów świadczonych usług.
Wnioskodawca w toku postępowania stwierdził, że koszt jednostkowy przewozu pasażera wynosi w jego
przedsiębiorstwie 1,20 zł i w takiej też wysokości pobiera opłaty od pasażerów. Wnioskodawca stwierdził również,
że pozostali przewoźnicy oprócz PKM pobierają opłaty w wysokości 1,20 zł, za przewóz osób na linii 350 K.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że koszty ponoszone przez poszczególnych przedsiębiorców
mogą się różnić, stąd też zróżnicowana może być wysokość cen przez nich pobieranych i dlatego też, sam fakt
pobierania przez jednego z przedsiębiorców ceny niższej od pobieranych przez pozostałych nie może zostać uznany
za naruszenie prawa.
Z powyższych ustaleń wynika, że PKM pobiera opłaty za przewóz osób na linii komunikacyjnej 350 K, na
której działalność prowadzi również Wnioskodawca poniżej obowiązującej w PKM tabeli cen obowiązujących na
liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zlecenie Gminy Jaworzno, ceny te nie mogą jednak zostać uznane za
nieuczciwe w tym rażąco niskie, gdyż ich wysokość wynika z warunków ekonomicznych działalności przewozowej
na linii 350 K.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zachowanie PKM nie godzi w konkurencję na rynku właściwym.
Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową na linii komunikacyjnej 350 K pobierają opłaty za
przewóz osób w zbliżonej wysokości. Konkurują przede wszystkim nie tylko ceną, ale jakością i dostępnością
świadczonych usług. Podmioty działające w warunkach konkurencji zmuszane są do racjonalnego kalkulowania
swoich kosztów, co w efekcie powoduje, że mają mniejsze, w przeciwieństwie do podmiotów zajmujących
dominującą pozycję na rynku, możliwości wkalkulowania do ceny pozornych kosztów działalności. Powoduje to, że
sytuacja taka jest korzystna przede wszystkim dla konsumentów, którzy uiszczają opłaty za usługę przewozu w
wysokości adekwatnej do rodzaju i jakości tej usługi. Stąd też, pobieranie przez PKM opłat w wysokości 1,10 zł za
przewóz osób na linii komunikacyjnej 350 K jest korzystne dla konsumentów, którzy równocześnie mają możliwość
korzystania z usług innych przewoźników za niewiele wyższą opłatą.
W związku z faktem, iż PKM nie zajmuje pozycji dominującej na rynku, co jest podstawowym warunkiem dla
oceny zachowania przedsiębiorcy w świetle przepisów ustawy antymonopolowej, a ceny w wysokości 1,10 zł za
przewóz osób na linii 350 K nie są nieuczciwe należy stwierdzić, że PKM nie dopuściło się naruszenia art. 8 ust. 2
pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Stąd należało orzec jak w sentencji. […]
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Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad i grudzień 2002 r.
1)

Decyzja z dnia 4.10.2002 r. (nr RKT-52/02) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 14.08.2002 r., nr RKT-41/2002 od punktu I do punktu II
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)

Decyzja z dnia 4.10.2002 r. (nr RKT-53/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku – Białej przeciwko „AQUA” S.A. w
Bielsku - Białej
Decyzja z dnia 4.10.2002 r. (nr RWR-18/02) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu Sp. z o.o. w Złotoryi
Decyzja z dnia 7.10.2002 r. (nr RBG-28/02) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Waldemara Szufrajdy – RAINBOW w Tryszczynie przeciwko Przedsiębiorstwu
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 9.10.2002 r. (nr DDI-89/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Johnson Controls Inc. w USA nad Varta Automative GmbH w Niemczech
Decyzja z dnia 9.10.2002 r. (nr RŁO-21/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku „Poly-Eko Plast” S.A. w likwidacji w Pabianicach przeciwko
Łódzkiemu Zakładowi Energetycznemu S.A. w Łodzi
Decyzja z dnia 10.10.2002 r. (nr DDI-90/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przez
Danfoss A/S w Danii i Saginomiya Sp. z o.o. Seisakusho Inc. w Japonii
Decyzja z dnia 11.10.2002 r. (nr DDI-91/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie nad Hutą Częstochowa
S.A. w Częstochowie
Decyzja z dnia 15.10.2002 r. (nr RWR-19/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Niemcza oraz Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp.
z o.o. w Niemczy
Decyzja z dnia 16.10.2002 r. (nr DDI-92/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Questor Partners II (Bermudy) L.P. na Bermudach nad działem Odlewnictwa
Teksid S.p.A. we Włoszech
Decyzja z dnia 16.10.2002 r. (nr RKR-26/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w Szczyrzycu przeciwko Powiatowi
Limanowskiemu
Decyzja z dnia 17.10.2002 r. (nr DDI-93/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Ball Pan – European Holdings Inc. w USA nad Schmalbach – Lubeca AG w
Niemczech
Decyzja z dnia 17.10.2002 r. (nr RWR-20/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Kazimierzowi Kramarzowi - „Centrum Pogrzebowe” w
Dzierżoniowie (publ. – poz. 229 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 21.10.2002 r. (nr RBG-30/02) o stwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jerzemu Błażejewiczowi – Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe ORION w Bydgoszczy oraz o niestwierdzeniu stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Witoldowi Dzierżakowi –
Szkoła Jazdy „Klakson” w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 22.10.2002 r. (nr RBG-31/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
„PEWNOŚĆ” w Dolnym Mieście przeciwko Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dolnym Mieście
Decyzja z dnia 22.10.2002 r. (nr RPZ-21/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencje w
sprawie z urzędu przeciwko Art. Marketing Syndicate S.A. w Poznaniu, Europlakat Polska Sp. z o.o. w
Warszawie, Ströer Polska Sp. z o.o. w Warszawie i Outdoor Promocja Plakatu Sp. z o.o. w Warszawie
(publ. – poz. 230 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 22.10.2002 r. (nr RWR-21/02) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu
przeciwko przedsiębiorcy Zbigniewowi Kaczmarkowi - Firma Pogrzebowa „Malwa” w Dzierżoniowie
Decyzja z dnia 23.10.2002 r. (nr RWR-22/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku przedsiębiorcy Jerzego Siemiątkowskiego – TRUCK we Wrocławiu przeciwko
Telekomunikacji Polskiej S.A. we Wrocławiu
Decyzja z dnia 24.10.2002 r. (nr RWR-23/02) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Fabryki
Dywanów „Kowary” S.A. w Kowarach przeciwko Kowarskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Kowarach
Decyzja z dnia 25.10.2002 r. (nr RŁO-22/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Gminy Słaboszów przeciwko Związkowi Międzygminnemu
PONIDZIE w Kielcach
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21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Decyzja z dnia 28.10.2002 r. (nr DDI-94/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Deutsche Post AG w Niemczech nad DHL International Limited na
Bermudach
Decyzja z dnia 28.10.2002 r. (nr RBG-32/02) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 7.10.2002 r. nr RBG – 28/02 oraz o wszczęciu postępowania w
sprawie z wniosku przedsiębiorcy Waldemara Szufrajdy – „RAINBOW” w Tryszczynie przeciwko
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 28.10.2002 r. (nr RBG-19/2002) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 21.06.2002 r.
Decyzja z dnia 28.10.2002 r. (nr RGD-26/02) o stwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Multimedia Polska Sp. z o.o. w Gdyni
Decyzja z dnia 29.10.2002 r. (nr RPZ-22/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Mariana Litki przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Śremie
Decyzja z dnia 30.10.2002 r. (nr DDF-56/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Ahold Polska Sp. z o.o. w Krakowie nad częścią Jeronimo Martins Dystrybucja
Sp. z o.o. w Poznaniu
Decyzja z dnia 30.10.2002 r. (nr RŁO-23/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Sieci Salonów Ortopedycznych MEDORT Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych w Łodzi
Decyzja z dnia 31.10.2002 r. (nr DDF-57/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Isoglass Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Polskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej
Budownictwa w Warszawie i przeciwko Izolacja S.A. w Zduńskiej Woli
Decyzja z dnia 31.10.2002 r. (nr DDI-98/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Wagony Świdnica S.A. w Świdnicy przeciwko Polskim Kolejom
Państwowym S.A. w Warszawie, Konsorcjum Taborowemu S.A. w Krakowie, ZNTK S.A. w
Gniewczynie Łańcuckiej, ZNTK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Zastal Wagony S.A. w Zielonej
Górze, ZNTK S.A. w Łapach, Fabryce Urządzeń Mechanicznych „Kamax” w Kańczudze, Fabryce
Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar – Fablok” w Chrzanowie, Festo Sp. z o.o. w Jankach,
Kolmex S.A. w Warszawie, Węglokoks S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 31.10.2002 r. (nr DDI-96/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Polskiej Izby Książki w Warszawie przeciwko Swets Blackwell
GmbH w Niemczech
Decyzja z dnia 31.10.2002 r. (nr RLU-19/02) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru
koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez Merkury S.A. w Krakowie nad
Zakładami Tytoniowymi S.A. w Lublinie
Decyzja z dnia 31.10.2002 r. (nr RLU-20/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Spectra Holding Sp. z o.o. w Warszawie nad Lubelskimi Zakładami
Farmaceutycznymi „Polfa” S.A. w Lublinie
Decyzja z dnia 31.10.2002 r. (nr RKT-54/02) o stosowaniu praktyki ograniczającej konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom świadczącym usługi przewozów taksówkowych w Opolu
(publ. - poz. 231 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 4.11.2002 r. (nr DDI-95/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Jabil Circuit Cayman L.P.na Kajmanach nad Contract Manfacturing Services
International B.V. w Holandii
Decyzja z dnia 5.11.2002 r. (nr DDI-97/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
objęciu przez K.K. – pełniącego funkcję członka zarządu Polskie Huty Stali S.A. w Katowicach funkcji
członka rady nadzorczej Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej
Decyzja z dnia 6.11.2002 r. (nr DDF-58/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. w USA nad Agros – Fortuna Sp. z o.o. w
Tarczynie
Decyzja z dnia 6.11.2002 r. (nr DDI-99/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Uralita S.A. w Hiszpanii nad Pfleiderer Technika Izolacyjna Polska Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej
Decyzja z dnia 6.11.2002 r. (nr RKT-55/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez ASMABEL Sp. z o.o. w Warszawie nad Zakładem Oczyszczania Miasta S.A.
w Bielsku – Białej
Decyzja z dnia 7.11.2002 r. (nr RBG-34/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy przeciwko przedsiębiorcy
Waldemarowi Szufrajdzie –RAINBOW w Tryszczynie
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40)

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

57)
58)
59)
60)

Decyzja z dnia 7.11.2002 r. (nr RKR-27/02) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie
z wniosku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie przeciwko Przedsiębiorstwu
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chrzanowie i przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowej
Komunikacji Samochodowej w Rybniku, oraz przeciwko Związkowi Komunalnemu „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie i przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w
Chrzanowie (publ. – poz. 232 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 12.11.2002 r. (nr DDI-100/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Pfizer Inc. w USA nad Pharmacia Corporation w USA
Decyzja z dnia 12.11.2002 r. (nr RKT-56/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Dariusza Kosteczko – Elektro-Instal” PPH RWE w
Rybniku przeciwko Górnośląskiemu Zakładowi Energetycznemu S.A. w Gliwicach
Decyzja z dnia 13.11.2002 r. (nr DDI-101/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez FIMAF Société par actions simplifiée we Francji nad Legrand S.A. we Francji
Decyzja z dnia 15.11.2002 r. (nr RKT-57/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach nad Przedsiębiorstwem
Energetyki Ciezł.ej Sp. z o.o. w Tychach
Decyzja z dnia 15.11.2002 r. (nr RKT-58/02) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji
przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez International Water (District Heating) B.V. w
Holandii nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciezł.ej Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Decyzja z dnia 15.11.2002 r. (nr RŁO-24/02) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Izbie Architektów w Warszawie (publ. – 233 poz. w niniejszym
nr Dziennika)
Decyzja z dnia 18.11.2002 r. (nr DDF-59/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez PKO BP S.A. w Warszawie nad Inteligo Financial Services S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 18.11.2002 r. (nr RLU-21/02) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku
Zrzeszenia Przewoźników Miejskich w Lublinie przeciwko Gminie Lublin oraz Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Lublinie
Decyzja z dnia 18.11.2002 r. (nr RPZ-23/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Gminy Ujście przeciwko Energetyce Poznańskiej S.A. w Poznaniu
Decyzja z dnia 20.11.2002 r. (nr RKT-59/02) o nałożeniu kary pieniężnej na Gminę Rybnik z tytułu
niewykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2001 r.,
nr RKT-7/2001
Decyzja z dnia 21.11.2002 r. (nr DDI-102/02) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji,
polegającej na przejęciu kontroli przez TotalFinaElf Polska Sp. z o.o. w Warszawie nad Isulti Sp. z
o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 21.11.2002 r. (RPZ-24/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Granum” Sp. z o.o. w Złotowie przeciwko Energetyce Poznańskiej
S.A. w Poznaniu
Decyzja z dnia 25.11.2002 r. (RPZ-25/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Zbigniewa Ławiczaka „Eko-Tech” w Rożnowie przeciwko Gminie Oborniki oraz
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach
Decyzja z dnia 26.11.2002 r. (nr DDI-103/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
nabyciu przez Innova/98 STK, LLC w USA udziałów Vision Netvork Polen Holding B.V. w Holandii
Decyzja z dnia 26.11.2002 r. (nr RKR-28/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Gminy Miejskiej Chełmek przeciwko przedsiębiorcy Waldemarowi Szufrajdzie – RAINBOW w
Tryszczynie
Decyzja z dnia 26.11.2002 r. (nr RŁO-25/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi przeciwko Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych w
Łodzi
Decyzja z dnia 28.11.2002 r. (nr DDF-60/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez CVC Capital Partners S.A. we Francji i PAI Management S.A.S. we Francji
nad Provimi S.A. we Francji (publ. – poz. 234 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 28.11.2002 r. (nr RLU-22/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Gminie Dzierżoniów oraz przedsiębiorcy Zofii Sieroń – „Wyrób
i sprzedaż trumien, kompleksowe usługi pogrzebowe, budowlane i transportowe” w Pieszycach
Decyzja z dnia 30.11.2002 r. (nr RLU-23/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Białystok S.A. w Białymstoku
Decyzja z dnia 2.12.2002 r. (nr DDI-104/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie przeciwko Polkomtel S.A. w Warszawie
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Decyzja z dnia 2.12.2002 r. (nr RBG-35/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Waldemara Szufrajdy – „Rainbow” w Tryszczynie
przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 2.12.2002 r. (nr RBG-36/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wszczętej z
urzędu przeciwko Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 2.11.2002 r. (nr RŁO-26/2002) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Łódzkiemu Zakładowi Energetycznemu S.A. w Łodzi
Decyzja z dnia 3.12.2002 r. (nr DDF-61/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Südzucker Garbów Sp. z o.o. w Warszawie nad Cukrownią Przeworsk S.A. w
upadłości w Przeworsku
Decyzja z dnia 3.12.2002 r. (nr DDI-105/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 4.12.2002 r. (nr RPZ-26/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Zrzeszenia Handlu Nowy Rynek 1 – Targowisko „Pod Tęczą” w Kaliszu przeciwko administratorom
targowiska „Pod Tęczą” w Kaliszu
Decyzja z dnia 5.12.2002 r. (nr DDI-106/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Rafinerię Gdańską S.A. w Gdańsku nad Preem Terminale Rzeczne Sp. z o.o. w
Warszawie
Decyzja z dnia 5.12.2002 r. (nr RKT-60/02) o stosowaniu praktyki ograniczającej konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w Katowicach
Decyzja z dnia 5.12.2002 r. (nr RWA-20/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku Polskie Media Amer.Com S.A. w Poznaniu przeciwko Ruch S.A. w Warszawie
(publ. – poz. 235 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 5.12.2002 r. (nr RWA-21/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku G+JGruner +jar Polska Sp. z o.o. & Co. S.k. w Warszawie przeciwko Ruch S.A. w
Warszawie
Decyzja z dnia 9.12.2002 r. (nr RGD-27/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamieniu Pomorskim
przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – Oddział Terenowy w Szczecinie
Decyzja z dnia 9.12.2002 r. (nr RKT-61/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko Gminie Zabrze
Decyzja z dnia 11.12.2002 r. (nr DDI-107/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
nabyciu przez RWE Plus AG w Niemczech akcji STOEN S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 11.12.2002 r. (nr RWR-25/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Rybnicką Fabrykę Maszyn „Ryfama” S.A. w Rybniku nad Kuźnią Jawor w
Jaworze
Decyzja z dnia 12.12.2002 r. (nr DDF-62/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez HBF Banco Financiero S.A. w Hiszpanii nad Bank of America Polska S.A. w
Warszawie
Decyzja z dnia 12.12.2002 r. (nr DDI-109/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku przedsiębiorcy Józefa Chmury przeciwko F.O. „Dębica” S.A. w Dębicy
Decyzja z dnia 12.11.2002 r. (nr RŁO-27/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku przedsiębiorcy Adama Galija „Auto-Transport” w Skarżysku-Kamiennej przeciwko
Gminie Kielce (publ. – poz. 236 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 13.12.2002 r. (nr DDI-108/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
połączeniu Energetyki Poznańskiej S.A. w Poznaniu z Energetyką Szczecińską S.A. w Szczecinie,
Zakładem Energetycznym Gorzów S.A. w Gorzowie, Zakładem Energetycznym Bydgoszcz S.A. w
Bydgoszczy oraz Zielonogórskimi Zakładami Energetycznymi S.A. w Zielonej Górze
Decyzja z dnia 13.12.2002 r. (nr RLU-24/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Gminy Mełgiew przeciwko Netia Telekom Świdnik S.A. w
Warszawie
Decyzja z dnia 16.12.2002 r. (nr DDI-110/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku Telewizji Polsat S.A. w Warszawie przeciwko Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie
(publ. – poz. 237 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 16.12.2002 r. (nr DDI-111/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku TVN Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 16.12.2002 r. (nr RBG-37/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wszczętej
z urzędu przeciwko Elbląskim Zakładom Energetycznym S.A. w Elblągu
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Decyzja z dnia 16.12.2002 r. (nr 28/02) o nałożeniu kary na Gminę Kielce z tytułu stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję
Decyzja z dnia 17.12.2002 r. (nr DDI-112/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w Warszawie nad Wkra S.A. w
Nowym Modlinie
Decyzja z dnia 18.12.2002 r. (nr RWR-26/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Ciezł.ej S.A. w Wałbrzychu
Decyzja z dnia 18.12.2002 r. (nr RWR-27/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku W.K. z Wierzbnicy przeciwko Zielonogórskim Zakładom Energetycznym S.A. w Zielonej
Górze
Decyzja z dnia 18.12.2002 r. (nr RWR-28/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Zielonogórską Elektrociepłownię Gazową Sp. z o.o. w Zielonej Górze nad
Miejskim Zakładem Energetyki Ciezł.ej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Decyzja z dnia 19.12.2002 r. (nr DDI-113/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez RAG Projektgesselschaft mbH w Niemczech nad Degussa AG w Niemczech
Decyzja z dnia 19.12.2002 r. (nr RPZ-27/2002) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Gminie Trzcinka
Decyzja z dnia 20.12.2002 r. (nr DDI-114/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
połączeniu CIECH S.A. w Warszawie z Chemia Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 20.12.2002 r. (nr DDF-64/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Modni Packaging Brzeźno Sp. z o.o. w Brzeźnie nad Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym Tek-Pol Józef Dzikowski i Marian Parada Spółka Jawna w Brzeźnie
Decyzja z dnia 20.12.2002 r. (nr RWR-29/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie wszczętej z urzędu przeciwko Zielonogórskiej Telewizji Przewodowej S.A. w
Zielonej Górze
Decyzja z dnia 21.12.2002 r. (nr DDI-115/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach nad Hutą Stali
Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie
Decyzja z dnia 21.12.2002 r. (nr RGD-28/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamieniu Pomorskim
przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – Oddział Terenowy w Szczecinie
Decyzja z dnia 23.12.2002 r. (nr RBG-39/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Netia Telekom Toruń S.A. w Warszawie przeciwko
Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 23.12.2002 r. (nr RPZ-28/02) o nałożeniu kary pieniężnej na Dalia Termika S.A. w
Warszawie z tytułu podania nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji (publ. – poz.
238 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 23.12.2002 r. (nr RPZ-29/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z
wniosku Termel s.c. we Wrześni przeciwko Energetyce Poznańskiej S.A. w Poznaniu
Decyzja z dnia 24.12.2002 r. (nr DDF-65/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu przez Kimberly Clark Poland Holdings Sp. z o.o. w Warszawie nad International PaperKlucze S.A. w Kluczach
Decyzja z dnia 24.12.2002 r. (nr DDF-66/02) o zgodzie na dokonania koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Group 4 Falck Polska Sp. z o.o. w Warszawie nad PBK Ochrona S.A. w
Warszawie
Decyzja z dnia 30.12.2002 r. (nr DDI-116/02) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w
sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Warszawie przeciwko
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 30.12.2002 r. (nr RPZ-30/02) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez
Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie oraz przedsiębiorcę Rocha
Kubickiego – Zakład Usług Pogrzebowych w Stawiszynie
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr DDI-117/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez Candover Nominees Limited w Wielkiej Brytanii nad Ontex NV w Belgii
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr DDI-118/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy REBA Organizacja Odzysku S.A. przez „Gillette Poland” S.A. w
Warszawie, „Energizer – Polska” Sp. z o.o. w Poznaniu, „GP Battery (Poland) Sp. z o.o. w Warszawie,
„Varta Baterie” Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr DDI-119/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez NCC Norway AS w Norwegii nad Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych
Choszczno Sp. z o.o. w Choszcznie w likwidacji, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Stargard
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Szczeciński Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, Leszczyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo
– Mostowych Sp. z o.o. w Lesznie oraz NCC Nor - Skilt Polska Sp. z o.o. w Gdyni
Decyzja z dnia 31.12. 2002 r. (nr DDI-120/02) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na
przejęciu kontroli przez BOC Gazy Sp. z o.o. w Warszawie nad Praxair Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RBG-38/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego Radex Urszula Typa w Ornecie przeciwko Zarządowi
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RGD-29/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Stargardzie Szczecińskim przeciwko Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Szczecinie
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RKT-62/2002) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w
sprawie z wniosku Elektrociepłowni Tychy S.A. w Tychach przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RKT-63/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję w sprawie z wniosku Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. w Warszawie i
Bingo Centrum Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Austrian Gaming Industries GmbH w Austrii i
Novo Poland Sp. z o.o. w Łodzi
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RŁO-29/02) o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 30 października 2002 r., nr RŁO-23/02
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RŁO-30/02) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z wniosku Transportowiec Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko
Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie (publ. – poz. 239 w niniejszym nr
Dziennika)
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RPZ-31/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie przeciwko Spółdzielni MieszkaniowoAdministracyjnej w Rusku
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RPZ-32/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim przeciwko Polskim
Kolejom Państwowym S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 31.12.2002 r. (nr RPZ-33/02) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku
przedsiębiorcy Józefa Kubika „Albit” w Wolsztynie przeciwko Amb Sp. z o.o. w Poznaniu
Decyzja z dnia 31.12.2002 r.(nr RWR-30/2002) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w
sprawie z urzędu przeciwko Gminie Chojnów
INTERPRETACJE
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INTERPRETACJA PRZEPISÓW NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
W dniu 10 listopada 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071). Ustawa ta rodzi szereg wątpliwości
interpretacyjnych.
W powyższej interpretacji przedstawiona zostanie wykładnia niektórych przepisów ustawy dokonana
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jest to jednak, co należy bardzo mocno podkreślić,
interpretacja wiążąca.
Przepis – art. 15 uznk – nasuwa szereg wątpliwości. Stanowi on, że czynem nieuczciwej
konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż
poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców,
2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom, albo niedokonywania
zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców,
3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów,
4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,
5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego
przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu
towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.
Na wstępie należy wskazać, że nie każde utrudnianie dostępu do rynku jest czynem nieuczciwej
konkurencji. Jest nim tylko takie utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, które może być
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uznane za sprzeczne z ustawą, czyli nieuczciwe. Aby tak się stało, muszą być spełnione przesłanki z art. 15
uznk. Za takie będą więc uznawane tylko działania, które naruszają klauzulę generalną ustawy (art. 3 ust. 1) –
są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub
klienta, a równocześnie skutkują utrudnianiem dostępu do rynku i polegają w szczególności na zachowaniach
wskazanych w przepisie szczególnym, którym w tym wypadku jest art. 15 ustawy.
Utrudnianie dostępu do rynku ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca podejmuje działania, które
uniemożliwiają innemu przedsiębiorcy rynkową konfrontację produkowanych przez niego towarów, w efekcie
czego swoboda uczestniczenia w działalności gospodarczej, czyli swoboda wejścia na rynek, oferowania na
nim swoich towarów lub usług lub wyjścia z danego rynku, ulega ograniczeniu. Jeżeli działania te nie
wynikają z istoty konkurencji, lecz są podejmowane w celu utrudnienia dostępu do rynku i przy pomocy
środków nieznajdujących usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowią one czyn
nieuczciwej konkurencji.10 Pojawiające się zatem opinie jakoby czynem nieuczciwej konkurencji było
uzależnianie zachowania uprawnień gwarancyjnych od wykonywania przeglądów, czy napraw u określonych
podmiotów wskazanych przez sprzedawcę lub tzw. umowy pakietowe, nie znajduje uzasadnienia.
Nowymi w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów punktami są punkty 4 i 5 art. 15 ust. 1
uznk. Wg punktu 4, pobieranie innych niż marża handlowa opłat dotyczy tylko opłat związanych z przyjęciem
towaru do sprzedaży. Pobierane opłaty związane np. z promocją towaru – (za zamieszczanie informacji na
temat danego towaru w gazetkach wydawanych przez sklepy zawierających ofertę sklepu lub za umieszczanie
towaru w danym miejscu sprzedaży) nie powinno się kwalifikować jako opłaty związane z przyjęciem towaru
do sprzedaży. Ich ewentualne pobieranie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
Działanie wskazane w punkcie 5 musi być interpretowane z uwzględnieniem postanowień ust. 2 art.
15 ustawy. W tym punkcie występuje termin „wymuszenie”. Określenie to nie jest tożsame z pojęciem
„narzucenia”, które występuje w innych artykułach uznk oraz w ustawie o ochronie konkurencji i
konsumentów. Ustęp 2 stanowi, że działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako
kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim
wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy może polegać w szczególności na:
1) ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u
innego przedsiębiorcy,
2) stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty
trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany
przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym,
3) emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub
usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku
gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.
Interpretując te przepisy należy także brać pod uwagę ust. 1 art. 15 oraz art. 3 ust. 1 uznk. A zatem
muszą występować ww. elementy niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrożenie lub naruszenie
interesu innego przedsiębiorcy lub klienta oraz utrudnianie im dostępu do rynku. Oznacza to, że sam fakt np.
emisji, oferowania oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi
oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym
nie tylko musi – dla uznania go za czyn nieuczciwej konkurencji - następować w okolicznościach wskazanych
w pkt 1 lub 2 art. 15 ust. 2 ustawy, ale także musi powodować utrudnienie innym przedsiębiorcom dostępu do
rynku. Działanie powinno przy tym łączyć się z zaburzeniem uczciwej konkurencji. Przy ocenie istotny będzie
konkretny stan faktyczny, konkretny rynek.
Należy przyjąć, że nie będzie czynem nieuczciwej konkurencji zakup znaków legitymacyjnych w
drodze przetargu.
Do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe.
Możliwość realizacji znaków oraz jego termin określa umowa. Znajdzie w tym wypadku zastosowanie zasada
praw nabytych.
Przedstawione wyżej uwagi natury ogólnej dotyczące warunków uznania danego zachowania za czyn
nieuczciwej konkurencji odnoszą się także do ust. 3, 4 i 5 art. 15 uznk, chroniących tzw. małych
przedsiębiorców.
W odniesieniu do pojęcia 400 m. kw. pojawia się tu pytanie, czy wielkość tę odnosić należy do całej
sieci, czy też poszczególnych punktów handlowych. Należy przyjąć, że obiektem handlowym jest nie tyle cała
sieć, co właśnie poszczególne punkty.
Punkty 1 i 2 ust. 4 art. 15 uznk mówią o wartości znaków legitymacyjnych podlegających wymianie
na towary lub usługi. Ustawodawca posługuje się pojęciem znaków. W pierwszym wypadku ustanowiony jest
zakaz emitowania i realizowania znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi,
10
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oferowanych poniżej ich wartości nominalnej. W konkretnej sytuacji faktycznej oznacza to zakaz emitowania
i oferowania znaków o wartości nominalnej np. 100 zł sprzedawanych za cenę np. 80 zł. W drugim wypadku
obowiązuje zakaz emitowania i oferowania znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub
usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku – tj. o wartości nominalnej np. 100 zł podlegających
wymianie na towary lub usługi o wartości np. 120 zł.
Ust. 5 art. 15 uznk przewiduje wyjątki od regulacji ust. 3 art. 15. I tak, nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 3, jeżeli jest dokonywana w ramach:
1) wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego,
trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc,
2) wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą
datę minimalnej trwałości,
3) likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania
do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji
wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego
działalności handlowej - nie dłużej niż rok.
Nie będzie deliktem wyprzedaż poniżej kosztów, jeżeli jest ona gospodarczo konieczna (np. ze
względu na zaleganie zapasów towarów), a jednocześnie nie ma na celu eliminacji konkurentów.
Ustawa wprowadza nowe przepisy – art. 17a – 17d Art. 17a stanowiące, że czynem nieuczciwej
konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo
niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od
stanowiących przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2. Ustęp 2 przewiduje, że nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 1, jeżeli premie stanowią towary lub usługi:
1) o niewielkiej wartości lub próbki towaru,
2) wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach losowych,
zakładach wzajemnych i grach na automatach, lub konkursach, których wynik nie zależy od
przypadku.
Najpoważniejszymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi tego przepisu są pojęcia
„odmienności towarów lub usług od stanowiących przedmiot sprzedaży” oraz „niewielka wartość”. Odnośnie
pojęcia pierwszego zastanawia, czy możliwe jest w tym wypadku zastosowania kryterium funkcjonalności.
Dosłowne brzmienie przepisu wskazuje na tożsamość ewentualnie dołączanych w ramach premii produktów.
Jednakże także w tym wypadku należy brać pod uwagę konkretny stan faktyczny. Jeżeli zatem stałą praktyką
handlową operatorów telefonii komórkowej jest dołączanie do zakupionego telefonu ładowarki, to pomijając
kwestię jej wartości, nie będzie to stanowiło deliktu z art. 17a. Ta ładowarka nie ma bowiem charakteru
premii.
Odnośnie do pojęcia drugiego, trudno jest ocenić, co stanowi wartość niewielką. Co więcej, trudno
jest wskazać, czy chodzi o wartość niewielką obiektywnie, czy też wartość niewielką w odniesieniu do
wartości sprzedawanego produktu. Oba te założenia znajdują bowiem uzasadnienie. Z jednej strony przepis
ten miał na celu to, by klient podejmując decyzję o zakupie danego produktu oceniał sam produkt, a nie
związane z nim promocje. Z drugiej natomiast strony wskazać należy, że obiektywna wartość, powodować
może swego rodzaju nierówność. Dodanie bowiem do przedmiotu sprzedaży, którego cena jest niewielka
premii w postaci produktu o obiektywnie niskiej wartości, może być zachętą do dokonania zakupu. Dodanie
takiej premii do przedmiotu sprzedaży o wysokiej cenie, nie promuje go w żaden sposób. Kwestię powyższą
należy oceniać każdorazowo w konkretnym stanie faktycznym.
Jak się wydaje, nie będą tu zakazane bonusy (premie) przyznawane w ramach tzw. „pakietów
lojalnościowych”. Z reguły bowiem, aby uzyskać premię większej wartości trzeba uzbierać w pakiecie bardzo
dużo punktów – co wiąże się z koniecznością dokonywania z przedsiębiorcą bardzo wielu transakcji w długim
przedziale czasu, na łączną kwotę wielokrotnie przewyższającą wartość premii.
Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z czynem
nieuczciwej konkurencji, wypełniającym dyspozycję zawartą w art. 17b ust. 1 uznk będziemy mieli do
czynienia po spełnieniu określonych w przepisie przesłanek:
1) loteria promocyjna organizowana przez przedsiębiorcę musi dawać konsumentowi pewność
wygranej poprzez np. używanie zwrotów „Wygrała Pani samochód” albo „nagroda jest już w zasięgu
ręki, wystarczy odesłać kupon i dokonać zakupu oferowanej w katalogu rzeczy”, itp.
2) dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji - fakt zrealizowania żądań przedsiębiorcy przez
konsumenta zasugerowanego otrzymaniem pewnej wygranej albo zapłacenie oferentowi z góry
jakiejkolwiek sumy pieniężnej.
W przypadku ofert, które są wystawiane imiennie na konsumenta, aby mieć do czynienia z czynem
zabronionym przez ustawę (art. 17b ust. 2 uznk) wystarczy sam fakt wysłania do konsumenta imiennie
oznaczonego dokumentu, który będzie miał cechy pisma oficjalnego. By uznać pismo za oficjalne wystarczy
by w jego treści znajdowały się elementy stwarzające takie wrażenie np. poprzez zatytułowanie „oficjalne
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zawiadomienie” czy „certyfikat”, wystawienie go przez „Komisję Losującą”, opatrzenie dokumentu
pieczęciami i podpisami Dyrektorów, czy Prezesów Zarządu.
Art. 17c za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub
usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich
samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych
osób do udziału w systemie.
System sprzedaży lawinowej jest szczególną odmianą tzw. piramid finansowych, które pojawiły się
w Polsce już na początku lat dziewięćdziesiątych w postaci łańcuszków powiązań finansowych zbudowanych
na zasadzie piramid. Wspólną cechą wszystkich odmian systemów o charakterze piramid jest zależność zysku
od pozyskiwania nowych uczestników inwestujących pieniądze.
Oprócz typowych piramid finansowych istnieją metody sprzedaży, które wykazują pewne
podobieństwa z tymi grami. Metody te - zwane często „multilevel marketing” bądź też „network marketing”,
czyli tzw. marketing wielopoziomowy - jako metody sprzedaży bądź marketingu polegają na tym, że nabywca
jakiegoś towaru nabywa jednocześnie prawo sprzedaży określonych produktów w zamian za prowizję lub
odsetki od obrotu. To samo dotyczy następnych nabywców. Struktura multilevel marketing przypomina
strukturę o charakterze piramidy. Jednakże cel tej formy marketingu jest inny niż cel systemu o charakterze
piramidy. Marketing wielopoziomowy to metoda sprzedaży. Prowizja lub odsetki od obrotu stanowią
gratyfikację za sprzedaż określonych produktów i są częścią systemu.
W tym przypadku w grę nie wchodzi wpłacenie określonej kwoty w celu uzyskania prawa
uczestnictwa, gdyż podstawowym elementem jest sprzedaż towarów. Uczestnik kupuje za określoną cenę
produkty, a jego celem jest sprzedaż z zyskiem. Odbiorca nie płaci za uczestnictwo, lecz za produkt.
Odbiorcy, którzy nie chcą lub nie mogą sprzedać produktów, nie są pokrzywdzeni.
Ustawodawca wychodząc naprzeciw tego rodzaju formie działalności, w której zyski zależą od
wielkości sprzedaży konkretnych produktów, a nie od sfinansowania przez uczestników znajdujących się na
niższym poziomie piramidy, spod zakazu organizowania systemu o charakterze piramid przewidział
wyłączenie systemu tzw. marketingu wielopoziomowego.
Zgodnie z art. 17 c ust. 2 nowelizacji – nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie
systemu sprzedaży lawinowej, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków
uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco
przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług,
2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za
co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży
towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych
zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu
sprzedaży.

242
INTERPRETACJA PRZEPISÓW USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM Z DNIA 19
WRZEŚNIA 2002 R.
Ustawa ma zastosowanie w stosunkach między przedsiębiorcami zawierającymi umowę o kredyt
konsumencki w zakresie swojej działalności a konsumentami.
Pojawiają się wątpliwości odnośnie do zakresu działalności przedsiębiorcy. Zakresem działalności
przedsiębiorcy będzie prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności
gospodarczej (a więc zarobkowej działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej oraz
poszukiwanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły) przez
przedsiębiorcę w rozumieniu tej ustawy (a więc osobę fizyczną, prawną lub niemającą osobowości prawnej
spółkę prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność
gospodarczą). Oznacza to, że przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do sytuacji, gdy np. pracodawca
udziela pożyczek swoim pracownikom ze środków funduszu socjalnego. Jest on przedsiębiorcą, ale udzielania
pożyczek pracownikom nie mieści się w zakresie jego działalności gospodarczej.
Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym z
działalnością gospodarczą. Po pierwsze jest to osoba fizyczna. Oznacza to, że przepisy ustawy nie będą miały
zastosowania do umów zawieranych np. przez fundacje. Po drugie, występuje warunek zawierania umowy
bez związku z działalnością gospodarczą. Kryterium działalności gospodarczej budzi wątpliwości. Ze strony
banków pojawia się pytanie, czy rolnik zawierający umowę kredytu jest konsumentem, czy też nie.
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Wątpliwość pojawia się w związku z art. 3 ustawy o działalności gospodarczej stanowiącym, że ustawy nie
stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie we wskazanym zakresie (upraw rolnych oraz chowu i
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, wynajmowania przez
rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w
gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów). W ocenie UOKiK fakt wyłączenia
ustawy o działalności gospodarczej do działalności wytwórczej w rolnictwie nie oznacza, że rolnik przestaje
być przedsiębiorcą i w takim wypadku należy traktować go jak przedsiębiorcą.
Decydujące znaczenie mieć będzie konkretny stan faktyczny. Jeżeli zatem rolnik zawrze umowę
kredytu na zakup koparki w celu wykopywania nią kartofli z poletka przy domu, które to kartofle
przeznaczone są na potrzeby konsumpcyjne jego i jego rodziny, będzie on mógł skorzystać z uprawnień
wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim – nie jest to umowa zawierana w związku z działalnością
gospodarczą. Jeżeli dokona on zakupu koparki na kredyt w celu wykopania kartofli, tak by je następnie
sprzedać Agencji Własności Skarbu Państwa lub na miejscowym rynku, nie będzie korzystał z dobrodziejstw
ustawy – zawiera umowę w związku z działalnością gospodarczą.
Ustawa zawiera katalog umów, które określone zostały jako umowy o kredyt konsumencki. Są nimi:
1. umowa pożyczki,
2. umowa kredytu w rozumieniu prawa bankowego,
3. umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
4. umowa, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż
świadczenie kredytodawcy,
5. umowa, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec
osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
6. umowa, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu związanego z
obowiązkiem wniesienia przez konsumenta, w jakiejkolwiek formie, środków pieniężnych
oprocentowanych poniżej stopy rynkowej lub nieoprocentowanych.
Przepisy ustawy stosuje się także do umów, na mocy których spółdzielcza kasa oszczędnościowo –
kredytowa w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu członkowi
kredytu w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Ustawodawca posłużył się zwrotem “w szczególności”. Oznacza to, że wymieniony katalog jest
katalogiem przykładowym, a ustawa może mieć zastosowanie także do innych umów.
Jednocześnie ustawa o kredycie konsumenckim zawiera katalog wyłączeń. Jest to katalog pełny. I tak
ustawy nie stosuje się do umów o kredyt konsumencki:
1. o wysokości mniejszej niż 500 zł i większej niż 80.000 zł albo równowartości tych kwot w innej
walucie niż waluta obca. Innymi słowy ustawa dotyczy tylko umów mieszczących się w widełkach
500 – 80.000 zł,
2. na mocy których termin spłaty kredytu nie przekracza trzech miesięcy, czyli spłata
poszczególnych rat musi być rozłożona w taki sposób, by okres ten był dłuższy. Wynika z tego, że
wyłączeniu podlegać będą np. karty płatnicze. Termin spłaty ewentualnego zadłużenia z takich
kart nie przekracza bowiem miesiąca,
3. na mocy których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania ani innych kosztów
związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego,
4. dotyczących odpłatnego korzystania z rzeczy lub praw, jeżeli umowa nie przewiduje przejścia
własności rzeczy lub praw na konsumenta ( np. umowa najmu),
5. przeznaczonych na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, budowę,
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont budynku lub lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość lub na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego oraz wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni mieszkaniowej.
6. w postaci odroczenia terminu płatności za świadczenie niepieniężne, którego przedmiotem jest
stałe lub sukcesywne dostarczanie energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody,
odprowadzania nieczystości, wywóz śmieci lub świadczenie usług, jeżeli konsument zobowiązany
jest do zapłaty za spełnione świadczenie w ustalonych odstępach czasu w trakcie trwania umowy,
7. w postaci nieprzewidzianego w umowie, utrzymującego się za zgodą kredytodawcy przez okres co
najmniej trzech miesięcy, ujemnego salda. Jednakże w tym wypadku kredytodawca obowiązany
jest poinformować konsumenta na piśmie o rocznej stopie oprocentowania i innych kosztach
kredytu oraz o każdej ich zmianie. Ponadto konsument korzysta z ochrony, jaką ustawa przewiduje
dla weksli i czeków, ewentualnego przelewu wierzytelności przez kredytodawcę oraz
przystąpienia przez kredytobiorcę do długu lub jego przejęcie. Zatem:
- weksel lub czek powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie”, a jeżeli kredytodawca przyjął
dokument bez takiej klauzuli i przeniósł go na inna osobę obowiązany jest do naprawienia
poniesionej przez konsumenta szkody w związku z zapłatą na rzecz posiadacza weksla lub czeku,
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-

wyłączenie lub ograniczenie zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu przez
kredytodawcę wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki jest bezskuteczne,
- w razie przejęcia albo przystąpienia przez konsumenta do długu wynikającego z umowy, na
podstawie której został udzielony kredyt konsumencki innej osobie, kredytodawca obowiązany
jest do poinformowania konsumenta na piśmie o warunkach kredytu.
Podstawowa wątpliwość w tym zakresie dotyczy tego, czy ustawę stosuje się do kredytów studenckich,
kredytów na spłatę kredytu zaciągniętego na cele wskazane w pkt 5 oraz umów o kartę kredytową. Ponieważ
zasadą jest, że przewidzianych w przepisach wyjątków nie należy interpretować w sposób rozszerzający
należy uznać, że do wskazanych umów ustawa ma zastosowanie.
Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawców szereg obowiązków dotyczących
umowy o kredyt konsumencki. Dotyczy to zarówno formy jak i treści umowy. Powinna ona być zawarta na
piśmie. Jednak jeżeli odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę, umowa powinna być zawarta w
takiej formie. Szczególną formą jest np. forma notarialna. Kredytodawca jest zobowiązany niezwłocznie
doręczyć konsumentowi umowę. Ustawa wprowadza obowiązek zawarcia w umowie katalogu danych
istotnych z punktu widzenia konsumentów. Są nimi:
1) imię, nazwisko konsumenta i jego adres oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę)
kredytodawcy, a gdy kredytodawcą jest osoba prawna, także określenie organu, który zarejestrował
działalność kredytodawcy, i numer rejestru, pod którym kredytodawca został wpisany,
2) wysokość kredytu,
3) sposób i terminy spłaty kredytu,
4) roczna stopa oprocentowania i warunki jej zmiany,
5) opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym opłata za rozpatrzenie
wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, czyli opłata
przygotowawcza, będące elementem całkowitego kosztu kredytu, oraz warunki ich zmian,
6) informacja o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
7) sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego
tytułu,
8)
informacja o pozostałych kosztach, do których zapłaty zobowiązany jest konsument w związku z
zawartą umową,
9) informacja o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany
jest konsument,
10) informacja o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,
11) informacja o terminie i sposobie wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez
konsumenta,
12) informacja o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym sposobu i terminu spłaty kredytu.
W przypadku umowy o kredyt przeznaczony na nabycie określonej rzeczy lub usługi ustawa przewiduje
zamieszczenie w niej dodatkowych jeszcze elementów.
W wypadku niektórych rodzajów umów o kredyt nie jest możliwe podanie kosztów, do których
poniesienia obowiązany jest konsument. W takiej sytuacji kredytodawca powinien określić ich szacunkową
wysokość oraz okoliczności, od których zależy ich ostateczna wysokość i obowiązek zapłaty przez
konsumenta.
Najczęściej pojawiająca się wątpliwość dotyczy podawania w umowie kosztów ubezpieczenia i
zabezpieczenia spłaty kredytu, a także informacje o pozostałych kosztach muszą być w niej zamieszczane. W
odniesieniu do kosztów ubezpieczenia i zabezpieczenia wskazać należy, że obowiązek ich podawania istnieje
tylko w sytuacji, gdy opłaty z tego tytułu pobiera kredytodawca. Zatem opłaty pobrane np. przez zakład
ubezpieczeń z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, opłaty pobrane przez sąd z tytułu ustanowienia hipoteki
itp. nie muszą być w umowie zamieszczane. W odniesieniu do innych elementów, należy wskazać, że podaje
się te dane, które są znane w chwili zawierania umowy.
Jeżeli chodzi o wykładnię przepisu art. 8 ustawy to należy stwierdzić, że uprawnienie do wcześniejszej
spłaty kredytu przez konsumenta dotyczy zarówno całości kredytu, jak również jego części. Przy interpretacji
art. 8 ust. 3 ustawy należy, w ocenie UOKiK stosować wykładnię celowościową. Oznacza to, że
kredytodawca może zastrzec prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego tylko w umowach
dotyczących kredytów w walucie obcej lub kredytów o stałej stopie procentowej w okresie kredytowania, o ile
kwota kredytu jest wyższa niż 5 000 zł.
Przepis art. 14 przewiduje uprawnienie dla kredytodawcy do wypowiedzenia umowy, jeżeli konsument
zalega z zapłatą dwóch rat. Pojawia się pytanie, czy dotyczy to sumy odpowiadającej wysokości dwóch rat,
czy też także sytuacji, gdy raty są spłacane ale w niepełnej wysokości. W ocenie UOKiK zwłoka z zapłatą
dwóch pełnych rat może oznaczać, że także w sytuacji, gdy kredytobiorca wpłaca raty (co najmniej dwie) w
kwocie niższej niż było to ustalone w umowie, kredytodawca ma prawo wypowiedzenia umowy.
Kredytobiorca jest więc zobowiązany do dokonywania wpłat w wysokości nie niższej niż określona w
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rygorem możliwości wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę. Nie muszą to być raty
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WYROK
z dnia 12 września 2002 r.
w sprawie z odwołania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 101/01)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 12 września 2002 r. w
Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresowany: przedsiębiorcy Jerzy i
Urszula Gwóźdź „Drewkom” s.c. w Karłów o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym na skutek
odwołania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 31maja 2001 r. sygn. akt RWA 522-S/2000/AW/545:
1. oddala odwołanie,
2. zasądza od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na rzecz:
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę zł 900 (dziewięćset zł) tytułem kosztów
zastępstwa procesowego, Jerzego i Urszuli Gwóźdź prowadzących działalność gospodarczą pod firmą
„Drewkom” s.c. w Karłowie kwotę 900 zł (dziewięćset zł ) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wniosła odwołanie od Decyzji Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej Prezesem Urzędu, z dnia 31 maja 2001 r. RWR
13/2001.
W zaskarżonej decyzji Prezes Urzędu uznał zachowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku sprzedaży surowca drzewnego
poprzez odmowę uznania Jerzego i Urszuli Gwóźdź wspólników spółki cywilnej „Drewkom” Import - Export
jako nabywcy drewna rynku ogólnego w roku 2000 za praktykę ograniczającą konkurencję i nakazał
zaniechania jej stosowania. W punkcie II decyzji Prezes Urzędu nałożył na powoda karę pieniężną w
wysokości 100 000 zł płatną do budżetu państwa. Swoją decyzję pozwany Prezes Urzędu oparł na
następujących ustaleniach.
Powód jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które to
zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) zarządzają
lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W ramach sprawowanego zarządu prowadzą gospodarkę
leśną gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami, prowadzą ewidencję majątku
Skarbu Państwa i ustalają jego wartość. Powód obejmuje zakresem obszar województwa dolnośląskiego.
Pozwany ustalił, iż rynkiem relewantnym w sprawie jest rynek zakupu drewna w województwie dolnośląskim
i podzielił ten rynek na tzw. rynek ogólny - będący w dyspozycji Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych i tzw. rynek wewnętrzny będący w bezpośredniej dyspozycji nadleśniczych. Na tej podstawie
pozwany przyjął, iż powód posiada pozycję dominującą na rynku ogólnym zakupu drewna w województwie
dolnośląskim. Pozwany ustalił także, iż w listopadzie 1999 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych wykreślił zainteresowanych z listy nabywców drewna rynku ogólnego na rok 2000,
uniemożliwiając im tym samym przystąpienie do przetargu na zakup drewna na rynku ogólnym. Takie
zachowanie pozwany uznał za praktykę ograniczającą konkurencję określona w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej
dalej ustawą antymonopolową, gdyż doprowadziło to do wyeliminowania zainteresowanych z rynku ogólnego
i zmusiło do dokonywania zakupów drewna na rynku wewnętrznym, na którym zdaniem pozwanego panują
gorsze warunki. W ocenie pozwanego skreślenie z listy stanowi o nierównoprawnym traktowaniu
kontrahentów, bowiem zainteresowani byli jedynym podmiotem spośród wyeliminowanych z rynku ogólnego,
który swoim zachowaniem nie naruszył umowy wzajemnej. Pozwany ustalił, że rynek wewnętrzny
uniemożliwia zakup większej ilości drewna a ceny są wyższe.
Rozpoznając odwołanie Sąd Antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje:
Praktyka określona w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy antymonopolowej polega na nadużywaniu pozycji dominującej
na rynku właściwym poprzez stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub
niejednolitych warunków umów stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji.
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Pozycja powoda jak i określenie rynku właściwego ustalone przez Prezesa Urzędu było przez powoda
kwestionowane. W ocenie Sądu pozwany prawidłowo dokonał tych ustaleń. Z przepisów ustawy o lasach
wynika, iż powód jest jednostką, która sprawuje zarząd nad surowcem drzewnym w danym rejonie w tym
przypadku w woj. dolnośląskim. Z uwagi na odmienne warunki panujące na obu rynkach słuszne jest
wyodrębnienie dwóch rynków sprzedaży drewna w woj. dolnośląskim: tj. rynku wewnętrznego i rynku
ogólnego i ustalenie pozycji powoda na rynku ogólnym. Zainteresowany kwestionował wyeliminowanie go z
rynku ogólnego i bezsporne jest, iż pozostał on na rynku wewnętrznym. W ocenie Sądu nie ma znaczenia
jaka ilość drewna pozostawała bezpośrednio w dyspozycji nadleśniczych, t.j. na rynku wewnętrznym gdyż dla
oceny rynku istotnym jest całokształt warunków zakupu drewna panujących na rynku wewnętrznym i
ogólnym. Stwierdzić należy, iż warunki panujące na rynku wewnętrznym i ogólnym nie są takie samie.
Bezsporne jest (co zostało przyznane przez powoda w czasie rozprawy), iż na rynku ogólnym można zakupić
jednorazowo dużo większą ilość drewna , co podmiotom zaopatrującym się daje większą stabilność i pewność
obrotu. Inne są również ceny na rynku ogólnym (niższe). Korzystniejsze są również warunki płatności. Biorąc
to pod uwagę, w ocenie sądu wyeliminowanie podmiotu z rynku ogólnego oznacza w efekcie stosowanie
wobec niego niejednolitych warunków umów. Eliminując stronę zainteresowaną z rynku ogólnego powód
stworzył tym samym zróżnicowane warunki konkurencji.
Sąd podzielił pogląd prezentowany przez Prezesa Urzędu, iż wyeliminowanie zainteresowanych z
rynku ogólnego było pozbawione obiektywnych podstaw. Wbrew twierdzeniu powoda zainteresowani
wywiązywali się z zawartej w uprzednim roku umowy. Jak ustalił pozwany, wykreślenie zainteresowanych z
listy podmiotów dopuszczonych do przetargu w 2000 r. było arbitralną decyzją dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych. Należy także zwrócić uwagę, iż powód domagał się uznania, iż obecnie
zarzucana mu praktyka monopolistyczna nie jest już przez niego stosowana. Pośrednio powód sam przyznaje
zatem, iż w przeszłości dopuścił się jej stosowania. Dodać należy , iż w sprawie XVII Ama 39/01, gdzie
powód występował jako zainteresowany jego pozycja dominująca na rynku dostaw surowca drzewnego w
woj. dolnośląskim nie była przez niego kwestionowana.
Sąd podzielił także stanowisko pozwanego, iż pojęcie „umowa” w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy
antymonopolowej należy interpretować szeroko uznając, iż obejmuje ono swym znaczeniem także etap
poprzedzający zawarcie umowy, szczególnie w sytuacji kiedy krąg podmiotów z którymi mają zostać zawarte
umowy w drodze przetargu wyłaniany jest wg niejednoznacznych kryteriów.
Odnosząc się do wniosku powoda o uznanie, iż obecnie praktyka nie jest już stosowana należy
stwierdzić, iż w materiale dowodowym zebranym w sprawie znalazło się pismo powoda w którym oświadcza
on Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, iż przesyła propozycję dotyczącą nabywców
przewidzianych do funkcjonowania w 2001 r. na rynku ogólnym. Słusznie zauważa pozwany, iż ograniczenie
rynku ogólnego mogło powstać w zakresie mniejszej podaży natomiast brak jest przeciwwskazań, aby na
rynek ten został dopuszczony kolejny podmiot. Zauważyć również należy, iż nawet gdyby przyjąć iż sprzedaż
drewna na rynku ogólnym zdecydowanie zmalała lub sprzedaż na tym rynku aktualnie nie istnieje to nie
można wykluczyć, iż powód ponownie stworzy taki rynek (ogólny) na którym dopuszczać się będzie mógł
stosowania zarzucanej mu praktyki.
Tym samym niniejsze rozstrzygnięcie ma również charakter prewencyjny. Stwierdzić również należy,
iż podnoszone przez powoda uchybienia w postępowaniu administracyjnym nie miały wpływu na
prawidłowość rozstrzygnięcia.
Odnośnie wysokości kary Sąd stwierdził, iż została ona obliczona w sposób prawidłowy w oparciu o
Bilans i Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 22 marca 2001 r. Na marginesie stwierdzić należy, iż
powód nie wskazał na czym miałyby polegać uchybienia organu antymonopolowego i jaka wg niego, i na
podstawie jakich dokumentów kara pieniężna byłaby prawidłowa.
Biorąc powyższe pod uwagę Sąd na podstawie art. 47930 § 1 Kpc w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy
antymonopolowej oddalił odwołanie.
O kosztach orzeczono stosowanie do art. 98 Kpc. […]
244
WYROK
z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie z odwołania Gminy Bielsko – Biała przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 108/01)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 25 września 2002 r. w
Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Gminy Bielsko – Biała przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zainteresowany: „Urbis” Sp. z o.o. w Bielsku – Białej o ochronę konkurencji na
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skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT 25/2001 z dnia
10.07.2001 r.:
1. oddala odwołanie,
2. zasądza od Gminy Bielsko–Biała w Bielsku-Białej na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kwotę 1000 zł. (jeden tysiąc złotych) tytułem kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 10 lipca 2001 r. nr RKT 25/2001 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym, uznał na podstawie art. 104
Kpa w związku z art. 9 i art. 8 ust. 2 pkt 5 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
postępowania na wniosek „URBIS” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, że działania Gminy Bielsko-Biała stanowią
praktykę ograniczającą konkurencję i nakazał Gminie zaniechanie stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję, polegającej na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź
rozwoju konkurencji poprzez pobieranie przez Gminę, jako właściciela zajmującego na rynku właściwym
pozycję dominującą pożytków i dochodów z rzeczy w sposób ograniczający konkurencję, w ten sposób, że
Gmina pobiera od Spółki-Wnioskodawcy opłaty za dzierżawę parkingów podwyższone od 320 do 540 %, i
przewyższające opłaty pobierane od konkurentów Wnioskodawcy, a kontrahentów Gminy.
Na podstawie art. 104 Kpa w związku z art. 11 ust. 1 ustawy antymonopolowej, po przeprowadzeniu
postępowania na wniosek „Urbis” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Prezes Urzędu nie stwierdził naruszenia przez
Gminę Bielsko-Biała zakazu określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy antymonopolowej i nie stwierdził
stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w odniesieniu do zasad funkcjonowania strefy ograniczonego
parkowania w pasach drogi publicznej usytuowanych w centrum miasta, gdzie opłaty pobiera się przy użyciu
kart mikrochipowych. Na podstawie art. 104 Kpa w związku z art. 9 i art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy
antymonopolowej, po przeprowadzeniu postępowania na wniosek „Urbis” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Prezes
Urzędu, uznał, że działania Gminy Bielsko-Biała stanowią praktykę ograniczającą konkurencję i nakazał
zaniechanie nadużywania przez Gminę pozycji dominującej na rynku właściwym poprzez różnicowanie przez
Gminę stawek czynszu dzierżawnego za grunty usytuowane w strefie I, przeznaczone do prowadzenia usług
parkingowych oraz zmiany tych stawek w sposób niejednolity dla swoich kontrahentów i wysoce uciążliwy
dla Spółki-Wnioskodawcy, co w konsekwencji stwarza kontrahentom Gminy zróżnicowane warunki
konkurencji.
Na podstawie art. 105 § 1 Kpa w związku z art. 93 ustawy antymonopolowej Prezes Urzędu umorzył
ze względu na przedawnienie postępowanie w sprawie postawionego przez „Urbis” Sp. z o.o. w BielskuBiałej zarzutu naruszenia przez Gminę Bielsko-Biała zakazu określonego w art. 8 ust. 2 pkt 6 powołanej
ustawy, poprzez nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym polegające na narzuceniu
uciążliwych warunków umów, przynoszących przedsiębiorcy narzucającemu te warunki nieuzasadnione
korzyści, a wyrażającej się w narzuceniu Spółce-Wnioskodawcy zapisu, że czynsz dzierżawny będzie ulegał
corocznym zmianom wg stawki określonej przez Zarząd Miasta.
Na podstawie art. 104 Kpa w związku z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu
nałożył na Gminę Bielsko-Biała karę pieniężną w wysokości 1.000 euro (słownie: jeden tysiąc euro), co
stanowi 3.854 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery zł) płatną do budżetu państwa, albowiem
Gmina dopuściła się naruszenia zakazu określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 i pkt 5 ustawy antymonopolowej.
W celu zakreślenia rynku właściwego w sprawie Prezes Urzędu ustalił, że załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Miasta Nr 1039/97 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność miasta,
zawiera podział Bielska-Białej na trzy strefy. Strefa I to centrum miasta, Strefa II to głównie osiedla
mieszkaniowe, strefa III to obrzeża miasta. Lokalizację parkingów w strefie I obrazuje mapka zawarta na
kartach nr 78 i 152. Natomiast załącznik nr 1 do uchwały 555/99 określa obszar strefy parkowania. Strefa A to
strefa ruchu pieszego, a strefa B to strefa ograniczonego postoju, gdzie w sektorze B-1 wymieniona jest ul.
Dmowskiego, w sektorze B-2 Plac Wojska Polskiego i ul. Wyzwolenia, na których znajdują się między
innymi parkingi dzierżawione przez Spółkę. Tereny przeznaczone na strefę parkowania nie są przedmiotem
dzierżaw. Miejski Zarząd Dróg, administrator terenów stanowiących pasy drogowe i place, stosuje podział
miasta na dwie strefy, gdzie strefa I zbliżona jest do strefy I określonej przez Zarząd Miasta jako ścisłe
centrum miasta. Także obszar strefy B pokrywa się ze strefą I Zarządu Miasta, choć nie są one identyczne.
Określona przez Zarząd Miasta strefa I zawiera ścisłe centrum miasta, i ten obszar ustalono jako rynek
właściwy w niniejszym postępowaniu.
Na 19 parkingów ze strefy I Gmina jest właścicielem 10-ciu parkingów (ponad 50 %). Tak więc na
rynku właściwym posiada pozycję dominująca. Osiem z tych parkingów wydzierżawia. Dzierżawcą 4
parkingów Gminy jest „Urbis” a 4 pozostałych inne podmioty konkurenci „Urbis” w zakresie prowadzenia
parkingów .
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Uchwałą Zarządu Miasta Bielska-Białej Nr 1113/2000 z 22 listopada 2000 r. przyporządkowano
parkingi w mieście do poszczególnych stref i określono wysokość czynszu dzierżawnego na 4,10 zł
miesięcznie/m2 w strefie I i na 3,40 zł miesięcznie/m2 poza tą strefą.
Z kolei uchwałą Nr 1179a/2000 Zarządu Miasta Bielska-Białej z 29 grudnia 2000 r. ustalono czynsz
indywidualnie dla poszczególnych dzierżawców parkingów i przyjęto, że do czynszów objętych tą uchwałą
nie mają zastosowania stawki czynszu ustalone uchwałą Nr 1113/2000. Nowe regulacje weszły w życie z
dniem 1 stycznia 2001 r. Stawki czynszu ustalone w uchwale 1179a/2000 dla Spółki Urbis zostały
podwyższone w stosunku do dotychczas obowiązujących od 320 do 540 % tj. do kwoty 10 – 20 zł/m2 i
znacznie przewyższyły stawki pobierane od jej konkurentów 2 – 4,10 zł/m2 oraz stawkę czynszu ustalonego
dla jednego z parkingów ze strefy I w drodze przetargu 10 zł/m2, którą można uznać za cenę rynkową 1 m2
dzierżawionego w tej strefie gruntu.
Od wydanej w sprawie decyzji (pkt II pkt 2 i pkt IV) odwołała się Gmina Bielsko-Biała. Podniosła,
że Prezes Urzędu błędnie przyjął iż występuje ona w obrocie w charakterze przedsiębiorcy, co powoduje
objęcie jej rygorami ustawy antymonopolowej. Natomiast kara pieniężna nie powinna zostać wymierzona,
ponieważ jest w świetle treści art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej fakultatywna, a nie
obligatoryjna. Odnosząc się do zakwestionowanych stawek czynszu dzierżawnego pobieranego od „Urbis”
Gmina wskazała, że ich wysokość jest corocznie ustalana na podstawie cen rynkowych kształtujących się na
danym terenie. Czynsz płacony przez Spółkę Urbis odpowiada wysokością stawkom czynszowym
stosowanym przez inne podmioty w badanym rejonie miasta.
Sąd Antymonopolowy zważył co następuje:
Zarzuty odwołania nie są uzasadnione. Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Sądu
Antymonopolowego, nie kwestionowanego przez Sąd Najwyższy, Gmina prowadząc działalność zarobkową
(np. w postaci dzierżawienia gruntów) podlega rygorom ustawy antymonopolowej, chroniącej wolną
konkurencję na rynku. W tym zakresie zawierając umowy, wydając decyzję administracyjne i podejmując
uchwały ma obowiązek dostosowania się do wymogów prawa antymonopolowego (por. przykładowo wyroki
Sądu Antymonopolowego z 11 maja 1994 r. sygn. akt XVII Amr 64/93, z 8 listopada 2000 r. sygn. akt XVII
Ama 95/99 oraz z 25 września 2000 r. sygn. akt XVII Ama 76/99). Dotychczasowa linia orzecznictwa
zachowuje w pełni aktualność pod rządem ustawy antymonopolowej. Redakcja art. 4 ust. 1 pkt a tej ustawy
definiująca jako przedsiębiorcę „osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą
osobowości prawnej, organizującą lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej”, nie odbiega od treści art. 2
ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.). Działania
podjęte przez Gminę podejmowane na podstawie właściwych ustaw muszą być jednocześnie zgodne z
wymogami ustawodawstwa antymonopolowego, a jego naruszenie stanowi wystarczającą podstawę do
uznania takich działań za nielegalne. W szczególności z uwagi na treść art. 8 ust. 3 ustawy antymonopolowej,
czynności prawne będące przejawem nadużycia pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części
nieważne. Ponieważ Gmina nie zakwestionowała posiadania pozycji dominującej ustalonej na
zdelimitowanym przez Prezesa Urzędu rynku, a jedynie bezzasadnie zarzuciła zastosowania wobec niej
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prawidłowo przyjęto w decyzji, że stosuje ona wymienione
tam praktyki monopolistyczne, których musi zaprzestać. Także jedyny argument odwołania odnoszący się do
stawek czynszu jest w świetle ustaleń decyzji bezzasadny. Narzucone Spółce „Urbis” stawki czynszu nie były
rynkowymi, albowiem jak wykazał Prezes Urzędu stawka czynszu uzyskana w drodze przetargu na dzierżawę
parkingu uzyskana od M. R. wyniosła 11,10 zł /m2 podczas gdy od Spółki „Urbis” Gmina żądała w tym
samym czasie na tym samym rynku kwoty 15 a nawet 20 zł /m2.
Odnośnie kary pieniężnej wymierzonej w kwocie 3.854 zł stwierdzić należy, że Prezes Urzędu miał
podstawę prawną do jej wymierzenia określoną w pkt IV decyzji. Nałożenie jej było uzasadnione
koniecznością ukarania Gminy za ewidentne naruszenie konkurencji i dla zapobieżenia temu zjawisku na
przyszłość. Kara ta jest w odczuciu Sądu minimalną dla spełnienia jej funkcji represyjnej i prewencyjnej.
W tym stanie rzeczy, Sąd działając na podstawie art. 47931 § 1 Kpc, oddalił odwołanie i stosownie do
wyniku sporu orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 98 i 99 Kpc. […]
245
WYROK
z dnia 30 września 2002 r.
w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie
(Sygn. akt XVII Amc 47/01)
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Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 25 września 2002 r. w
Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie o uznanie postanowień
wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z
konsumentami:
1. Postanowień wzorca umowy zawartych w rozdziale II „Karty bankowe” „Taryfy prowizji i opłat
bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym PKO BP S.A.” o treści:
„za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji 20 zł”,
2. Postanowienia wzorca umowy zawartego w pkt 27 „Regulaminu używania międzynarodowej karty PKO
Ekspres” w części o treści:
„Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacyjnego reklamacja Posiadacza karty nie została w całości lub części
uznana , PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kosztami jej wyjaśnienia”,
3. Postanowienia wzorca umowy zawartego w § 34 pkt 3 „Regulaminu wydawania i używania karty PKO
Visa Classic” w części o treści:
„Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacji reklamacja posiadacza karty nie została w całości lub w części
uwzględniona, PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kwotą należnych opłat z datą obciążenia”,
4. Postanowienia wzorca umowy zawartego w § 30 pkt 3 „Regulaminu wydawania i używania karty PKO
Visa Gold” w części o treści:
„Jeżeli po zakończeniu postępowania reklamacyjnego reklamacja posiadacza karty nie została w całości lub w
części uwzględniona, PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kwotą należnych opłat”,
5. Postanowienia wzorca umowy zawartego w § 50 pkt 3 „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia
przez Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy rachunków oszczędnościowych o treści:
„PKO – BP podaje do wiadomości obowiązujące stawki prowizji i opłat przez wywieszanie w Oddziałach
PKO – BP Taryfy oraz udostępnia Taryfę na życzenie posiadacza rachunku”,
6. Postanowienia wzorca umownego zawartego w § 46 „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia przez
Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy rachunków oszczędnościowych” o treści:
„W przypadku, gdy posiadacz rachunku zobowiązał się do odbierania korespondencji i wyciągów w Oddziale
PKO – BP, korespondencję nie odebraną przez 30 dni uznaje się za doręczoną”,
oddala powództwo w pozostałej części, zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w
Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 600 zł
(sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania, zasądza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 30 października 2000 r. (wpływ bezpośredni do Sądu) powód – Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu, wniósł o uznanie za niedozwolone i
zakazanie wykorzystywania w obrocie z konsumentami następujących postanowień wzorców umów
stosowanych przez pozwanego Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie zwanego też
dalej Bankiem w pkt I pozwu: w taryfie prowizji i opłat bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym PKO
BP S.A. w rozdziale II pt. „Karty bankowe” o treści: „Za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji 20 zł”, w
pkt 27 „Regulaminu używania międzynarodowej karty PKO Ekspres” o treści: „W przypadku stwierdzenia
niezgodności w obciążeniach rachunku, związanych z transakcjami, Posiadacz karty ma prawo do zgłoszenia
reklamacji zgodnie z umową na prowadzenie rachunku. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji PKO BP S.A.
może dokonać uznania rachunku kwotą wynikającą z reklamowanej transakcji. Jeżeli po zakończeniu procesu
reklamacyjnego reklamacja posiadacza karty nie została w całości lub w części uznana, PKO BP S.A. ma
prawo do obciążenia rachunku kwotą nie uznanej reklamacji oraz kosztami jej wyjaśnienia”; w § 34 pkt 3
„Regulaminu wydawania i używania karty PKO Visa Classic” o treści: „Jeżeli po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego reklamacja Posiadacza karty nie została w całości lub w części uwzględniona, PKO BP S.A.
ma prawo do obciążenia rachunku kwotą nie uznanej reklamacji oraz kwotą należnych prowizji i opłat z datą
obciążenia”; w § 30 pkt 3 „Regulaminu wydawania i używania karty Visa Gold” o treści: „Jeżeli po
zakończeniu postępowania reklamacyjnego reklamacja Posiadacza karty nie została w całości lub w części
uwzględniona, PKO BP S.A. ma prawo obciążenia rachunku kwotą nie uznanej reklamacji oraz kwotą
należnych opłat i prowizji”; W pkt II pozwu w § 50 pkt 3 „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia
przez Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy rachunków oszczędnościowych” o treści: „PKO – BP
podaje do wiadomości obowiązujące stawki prowizji i opłat przez wywieszenie w oddziałach PKO – BP
Taryfy oraz udostępnia Taryfę na życzenie posiadacza rachunku”; w pkt III pozwu w § 46 „Ogólnych
warunków otwierania i prowadzenia przez Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy rachunków
oszczędnościowych” o treści; „W przypadku, gdy posiadacz rachunku zobowiązał się do odbierania
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korespondencji i wyciągów w oddziale PKO – BP, korespondencję nie odebraną przez 30 dni uznaje się za
doręczoną”.
Ponadto powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu.
W ocenie powoda pobieranie jakichkolwiek opłat z tytułu zgłaszanych przez klientów PKO BP S.A.
reklamacji dotyczących obsługi rachunku bankowego jest nieuzasadnione. Prawo żądania wyjaśnień
przysługuje bowiem klientowi z istoty umowy rachunku bankowego. Daje się też wyinterpretować z treści art.
728 § 2 Kc, zgodnie z którą posiadacz obowiązany jest zgłosić bankowi niezgodność salda w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Powód podkreślił w pozwie, że większość reklamacji dotyczy właśnie
niezgodności salda i ma na celu doprowadzenie salda rachunku do stanu potwierdzającego rzeczywisty stan
rzeczy. W tym sensie reklamacja stanowi prawo i równocześnie obowiązek posiadacza rachunku, za którego
realizację nie powinien ponosić opłaty.
Pobieranie opłat za nieuzasadnioną reklamację oznacza przyznanie sobie przez Bank uprawnienia do
dokonywania wiążącej interpretacji umowy rachunku bankowego. Ocenia on bowiem jednostronnie
zasadność reklamacji i ewentualnie wyciąga konsekwencje fiskalne wobec drugiej strony umowy.
Opisany w pkt I pozwu stan rzeczy narusza zdaniem Prezesa Urzędu obowiązujące dobre obyczaje.
Zacytowane tam postanowienia o opłacie za nieuzasadnioną reklamację stanowią przejaw posługiwania się
przez Bank w obrocie z konsumentami niedozwoloną klauzulą umowną w rozumieniu art. 3851 § 1 Kc i art.
3853 pkt 9 Kc.
Odnośnie przedstawionego w pkt II pozwu sposobu podawania przez Bank do wiadomości klientów
aktualnie obowiązujących stawek prowizji i opłat przez wywieszenie w jego oddziałach taryfy i udostępniania
jej na życzenie posiadaczy rachunków powodowi, Prezes Urzędu uznał, że jest on niezgodny z bezwzględnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami art. 384 § 1 i 2 Kc oraz art. 3841 Kc.
Prezes Urzędu wywodził, że skoro opłaty i prowizje są istotnym elementem umów rachunku
bankowego, a tabele (taryfy) takich opłat i prowizji stanowią część stosowanych przez Bank wzorców
wzmiankowanych umów, to dla zawarcia z klientem – konsumentem takiej umowy konieczne jest doręczenie
mu jej wzorca. Identyczny tryb postępowania obowiązuje Bank w sytuacji, gdy wzorzec umowy ma zostać
wprowadzony do obrotu z konsumentami w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym, a za
taki uznać należy umowę rachunku bankowego. Jak bowiem wynika z treści art. 3841 Kc wzorzec umowy
wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże konsumenta, jeżeli został mu
doręczony, a ten nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
Na tych samych podstawach prawnych Prezes Urzędu przyjął za niedozwoloną klauzulę umowną
przedstawioną w pkt III pozwu, przewidującą, iż w przypadku, gdy posiadacz rachunku bankowego
zobowiązał się do odbierania korespondencji i wyciągów w oddziale pozwanego Banku, korespondencję nie
odebraną przez 30 dni uznaje się za doręczoną. W ten sposób Bank mógłby uznać za doręczoną posiadaczowi
rachunku zmianę postanowień wzorca umowy bez dochowania wymogu faktycznego doręczenia
obowiązującego w obrocie konsumenckim na podstawie art. 384 § 1 i 2 Kc.
W odpowiedzi na pozew, Bank wniósł o oddalenie powództwa z pkt I pozwu (dotyczącego opłat za
nieuzasadnioną reklamację) z uwagi na podjęcie przez zarząd w dniu 5 września 2001 r. uchwały uchylającej
opłaty za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji klienta związanej z posiadanym rachunkiem bankowym.
Zatem obecnie zarzut z pkt I pozwu jest bezzasadny.
W piśmie z dnia 23 września 2002 r. powód doprecyzował, że wnosi o uznanie klauzul
wymienionych w pkt I pozwu za niedozwolone klauzule umowne, o których mowa w art. 3851 § 1 Kc i w art.
3853 pkt 9 Kc, natomiast klauzul wymienionych w pkt II i III pozwu za niedozwolone klauzule umowne, o
których mowa w art. 3851 § 1 Kc.
Sąd Antymonopolowy zważył co następuje.
W myśl art. 47939 Kpc, z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można
wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć
miesięcy. Z załączonej do odpowiedzi na pozew Uchwały Zarządu Banku nr 393/B/76/2001 z dnia 5 września
2001 r., która weszła w życie z dniem 19 września 2001 r. wynika, że Bank wycofał się ze stosowania w
obrocie opłat za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji dotyczącej operacji na rachunku bankowym. Prezes
Urzędu wniósł pozew w dniu 30 października 2001 r., a więc przed upływem sześciomiesięcznego terminu od
zaniechania stosowania w obrocie postanowień zaskarżonych w pkt I pozwu. Skutkuje to koniecznością
rozstrzygnięcia przez Sąd czy wymienione w tym pkt klauzule są niedozwolonymi w rozumieniu art. 3851 Kc.
Również podniesiony przez Bank fakt finalizowania prac nad wyłączeniem z obrotu klauzul wzorca umowy
określonego w pkt II i III pozwu nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ w świetle treści art.
47940 Kpc nawet zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania zaskarżonego
postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania.
Analizy klauzul wzorców umownych z pkt I pozwu – w zakresie uprawnienia Banku do pobierania
od klienta (posiadacza rachunku) opłaty za nieuzasadnioną reklamację należy dokonać przede wszystkim pod
kątem wyczerpania w stanie faktycznym sprawy hipotezy art. 3851 § 1 Kc. Według treści tego przepisu,
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postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy
(niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron,
w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Z kolei w art. 3851 § 3
Kpc dookreślone zostało pojęcie nieuzgodnionych indywidualnie postanowień umowy. Uznane zostały za nie
takie postanowienia, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się
to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
Niesporne jest, że zakładający rachunek bankowy konsumenci, czyli osoby zawierające z
przedsiębiorcą umowę w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą (art. 384 Kc) nie mieli
realnego wpływu na ukształtowanie treści regulaminów używania kart bankowych pozwanego Banku, a także
taryfy prowizji i opłat, gdyż zapisy umów rachunku bankowego przejmowane były z wzorca danego
regulaminu i taryfy.
Z kolei przy rozpatrywaniu zagadnienia czy postanowienia o opłacie za nieuzasadnioną reklamację
określają jedno z głównych świadczeń stron zwrócić trzeba uwagę, iż na podstawie art. 110 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) bank może, ale nie musi, pobierać
prowizje z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności. Gdy
decyduje się na pobieranie prowizji i opłat powinien, na podstawie art. 54 ust. 3 Prawa bankowego, określić w
umowie rachunku bankowego wysokość takich prowizji i opłat. Pozwala to na przyjęcie, że wysokość
prowizji i opłat nie wchodzi w zakres postanowień określających główne świadczenia stron umowy rachunku
bankowego, gdyż te ostatnie nie są fakultatywne dla stron.
Przechodząc do rozważań na temat ukształtowania w postanowieniach wzorców umownych Banku
opłaty reklamacyjnej w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i z rażącym naruszeniem interesów
konsumenta, Sąd częściowo przychylił się do stanowiska przedstawionego na ten temat w pozwie. Powtórzyć
trzeba za Prezesem Urzędu, iż skoro zgodnie z treścią art. 728 § 2 Kc posiadacz rachunku ma obowiązek
sprawdzić saldo obrotów i zgłosić jego niezgodność w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu z rachunku, to
Bank nie może stosować w stosunku do takiego klienta – reklamującego saldo – sankcji finansowych w
postaci opłaty za nieuzasadnioną reklamację. W przeciwnym razie z wykonywania przez kontrahenta
obowiązku nałożonego w art. 728 § 2 Kc Bank, w wybranych przez siebie sytuacjach, konkretnie przy
uznaniu reklamacji za niezasadną, może uzyskiwać korzyść finansową. Korzyść tę należy uznać za
nieuzasadnioną, powstałą na skutek eksploatacji słabszej pozycji kontraktowej klienta (konsumenta).
Na marginesie godzi się zauważyć, że pozwany Bank nie wykazał w trakcie procesu, na jakiej
podstawie ustalił wysokość opłaty reklamacyjnej na kwotę 20 zł.
W tym stanie rzeczy uznać należało, że postępowanie Banku w zakresie opłaty reklamacyjnej
wyczerpało hipotezę przepisu art. 3851 § 1 Kc, a ponadto stanowiło przejaw narzucania kontrahentom
uciążliwego warunku umowy rachunku bankowego przynoszącego pozwanemu nieuzasadnione korzyści. Przy
czym za uciążliwy Sąd uznał warunek, w postaci opłaty za nieuzasadnioną reklamację, którego klient nie
przyjąłby, gdy miał możliwość negocjacji umowy.
Nie przekonały natomiast Sądu wywody, na podstawie których powód zakwalifikował zaskarżone w
pkt I pozwu postanowienia jako niedozwolone na podstawie art. 3853 pkt 9 Kc. Otóż ocena zasadności
reklamacji posiadacza rachunku jest zawsze jednostronna i nie ma nic wspólnego z interpretacją umowy
łączącej go z bankiem. Klient również ma prawo do swojej jednostronnej oceny w tej materii, co doprowadzić
może ostatecznie do wystąpienia przez niego do Sądu z roszczeniem z zakresu nienależnego wykonania
umowy przez bank, bez konieczności powoływania się na klauzule niedozwolone w obrocie.
Sąd wziął również pod uwagę, iż Prezes Urzędu udowodnił posługiwanie się przez pozwany Bank
niedozwolonymi klauzulami w postaci opłaty za nieuwzględnioną reklamację. Nie udowodnił natomiast i, jak
wynika to z uzasadnienia pozwu, nie było to jego intencją, jakoby klauzulą niedozwoloną było uprawnienie
Banku, w wyniku nieuznania reklamacji, do obciążenia rachunku kwotą nieuznanej reklamacji oraz kwotą
należnych prowizji za dokonanie czynności bankowej.
W konsekwencji Sąd uznał zasadność powództwa z pkt I pozwu jedynie odnośnie opłat za nieuznaną
reklamację (kosztów jej wyjaśnienia) i oddalił powództwo z pkt I pozwu w pozostałej części.
Przechodząc do oceny zasadności żądania wyłączenia z obrotu konsumenckiego postanowienia
wzorca umowy o treści „PKO – BP podaje do wiadomości obowiązujące stawki prowizji i opłat przez
wywieszenie w oddziałach PKO – BP Taryfy oraz udostępnia taryfę na życzenie posiadacza rachunku (pkt II
pozwu) oraz postanowienia wzorca umowy o treści „w przypadku, gdy posiadacz rachunku zobowiązał się do
odbierania korespondencji i wyciągów w oddziale PKO – BP, korespondencję nie „odebraną przez 30 dni
uznaje się za doręczoną (pkt III pozwu), należy zgodzić się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu, że są one
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 384 § 1 i 2 Kc oraz z art. 3841 Kc.
Jak wiadomo art. 111 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego nakłada na bank obowiązek ogłaszania w miejscu
wykonywania czynności, w sposób ogólnie dostępny, stosowanych stawek prowizji i wysokość pobieranych
opłat. Z kolei, zgodnie z art. 54 ust. 3 tego Prawa, wysokość prowizji i opłat oraz warunki ich zmiany określa
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się w umowie rachunku bankowego. W związku z tym zbiór prowizji i opłat dotyczących umowy rachunku
bankowego z „Taryfy prowizji i opłat bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym w PKO BP S.A.”
powinien być inkorporowany do wzorca umowy. Dlatego samo powołanie się we wzorcach na Taryfę nawet z
wymienieniem tytułu do pobierania prowizji i opłat, ale z pominięciem konkretnych stawek jest sprzeczne z
bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 54 ust. 3 Prawa bankowego, gdyż przekazuje klientowi jedynie
informację o istnieniu wzorca (taryfy) poza wzorcem, na podstawie którego ma być zawarta umowa.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, że do umów o świadczeniu usług bankowych
zastosowanie ma art. 384 § 1 Kc, co obliguje bank do doręczenia wzorca umownego kontrahentowi przy
zawarciu umowy. Jednakże w sytuacji wyszczególnionej w art. 384 § 2 Kc, w pierwszym rzędzie ustalenia
wymaga czy umowa rachunku bankowego jest stosunkiem tego rodzaju, w którym jest zwyczajowo przyjęte
posługiwanie się wzorcami umownymi. Odpowiedź w tej materii daje art. 109 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego
zezwalający bankom wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające warunki otwierania i
prowadzenia rachunków bankowych.
W związku z tym, w świetle treści art. 384 § 2 zd. pierwsze, wzorce umowne umów o świadczenie
usług bankowych wiążą klienta banku, jeżeli mógł zapoznać się z treścią wzorca. Jednakże rozwiązanie to nie
ma zastosowania w sytuacji określonej w art. 384 § 2 zd. drugie, to jest do umów z udziałem konsumentów,
którym wobec tego wzorzec ten powinien być doręczony przy zawarciu umowy. Nie budzi bowiem
wątpliwości, że umów rachunku bankowego nie zalicza się do umów powszechnie zawieranych w drobnych,
bieżących sprawach życia codziennego. Mając to na uwadze Sąd przyjął, że Bank miał obowiązek wynikający
z treści art. 384 Kc, doręczyć wszystkie postanowienia wzorca umowy przy jej zawieraniu. Obowiązku tego
nie dopełnił, skoro w odniesieniu do części klauzul umownych jedynie powołał się na treść swojej Taryfy
zawierającej, jak wykazano, postanowienia wzorca umownego. Taryfy tej nie doręczał drugiej stronie umowy.
Takie postępowanie w obrocie z konsumentami uznać należy za pozbawione podstawy prawnej. Taki sam
tryb postępowania obowiązuje z mocy art. 3841 Kc przy wprowadzaniu do obrotu konsumenckiego wzorca
umowy już w trakcie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym, a za taki należy uznać umowę
rachunku bankowego. Niedochowanie tego trybu powoduje skutek wyżej opisany.
Identyczne rozumowanie trzeba zastosować rozpatrując żądanie z pkt III pozwu tj. w sytuacji, gdy
stosownie do wzorca umownego korespondencję dla posiadacza rachunku nie odebraną przez 30 dni Bank
uznaje za doręczoną. Jak słusznie zwrócił uwagę Prezes Urzędu, przy pomocy tak wprowadzonego
domniemania pozwany Bank mógłby uznać za doręczoną klientowi zmianę postanowień wzorca umowy, bez
dochowania wymogu faktycznego doręczenia obowiązującego w obrocie konsumenckim wprowadzonego w
art. 384 i 3841 Kc. Zatem klauzule wzorca umownego z pkt II i III z uwagi na brak ich umocowania w
obowiązującym prawie w istocie rzeczy kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy, nie zawierając jednocześnie w swojej treści zapisów
określających główne świadczenia stron umowy rachunku bankowego. Dlatego też zostały uznane przez Sąd
za niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 Kc. Uzasadnia to orzeczenie jak w pkt I 4 i 5 sentencji wyroku.
Postanowienie o kosztach procesu uzasadnia art. 100 zd. drugie Kc. Sąd nałożył na pozwanego
obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, gdyż powód uległ tylko co do nieznacznej części swojego żądania.
[…]
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WYROK
z dnia 16 października 2002 r.
w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 114/01)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 16 października 2002 r. w
Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym na skutek odwołania powoda od Decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 maja 2001 r. nr RKT-19/2001:
1. oddala odwołanie,
2. zasądza od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach na rzecz prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) tytułem kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
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Decyzją z dnia 31 maja 2001 r. nr RKT 19/2001 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym po rozpatrzeniu sprawy
administracyjnej wszczętej z urzędu nałożył na Rejonowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach, zwane dalej RPWiK karę pieniężną w kwocie 18693,84 zł za niewykonanie w okresie od 24
listopada 2000 r. do 28 lutego 2001 r. decyzji Prezesa Urzędu z dnia 7 listopada 2000 r. nr RKT-32/2000.
W dniu 7 listopada 2000 r. Prezes Urzędu wydał decyzję nr RKT-32/2000, w której zakazał RPWiK
stosowania praktyki monopolistycznej polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku poprzez
narzucanie uciążliwych warunków umowy o dostawę wody w ten sposób, że Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Ziemowit”, zwana dalej Spółdzielnią, obciążona jest kosztami dostawy wody dostarczanej
innym odbiorcom i jest rozliczana w oparciu o odczyty wodomierza umieszczonego na granicy sieci
wodociągowej należącej do RPWiK i KWK „Ziemowit”, co przynosi RPWiK nieuzasadnione korzyści.
Decyzja ta uprawomocniła się w dniu 24 października 2000 r.
Prezes nałożył na RPWiK kolejną decyzją karę pieniężną za niewykonanie decyzji na podstawie art.
102 ust. 1 ustawy antymonopolowej. Od tej decyzji RPWiK odwołało się do Sądu Antymonopolowego
podnosząc w szczególności, że od chwili jej wydania prowadziło z KWK „Ziemowit” rozmowy mające na
celu uregulowanie zasad dostawy wody dla Spółdzielni przez podpisanie umowy z tą Kopalnią lub przejęcie
od niej sieci wodociągowej. KWK „Ziemowit” nie wyrażała jednak zainteresowania zawarciem umowy z
odwołującym się. Ponadto wykonanie decyzji z chwilą jej uprawomocnienia się byłoby równoznaczne z
obowiązkiem pokrywania strat z tytułu ubytków wody między wodomierzem głównym a podlicznikiem
Spółdzielni. Podniesione też zostało, że okres naliczania kary powinien kończyć się 28 grudnia 2000 r., gdyż
co do późniejszych należności doszło ze strony odwołującego się do korekty faktur za wodę.
Sąd Antymonopolowy zważył co następuje:
Odwołanie nie jest uzasadnione. Stan faktyczny stanowiący podstawę do wydania zaskarżonej
decyzji nie jest sporny między stronami, a jego ocena dokonana przez Prezesa Urzędu pod kątem
zastosowania wobec RPWiK kary pieniężnej na warunkach określonych w art. 102 ust. 1 ustawy
antymonopolowej, jest prawidłowa.
Dokonana przez RPWiK korekta faktur wystawionych Spółdzielni za dostawę w styczniu i lutym 2001
r. jest dowodem, że w tym okresie rozliczenia ze Spółdzielnią nadal prowadzone były z naruszeniem nakazu
zaniechania praktyki monopolistycznej z decyzji z dnia 7 listopada 2000 r. nr RKT-32/2000.
Zatem okres niezastosownia się RPWiK do ww. decyzji został wyliczony przez Prezesa Urzędu
prawidłowo co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość kary pieniężnej nałożonej w decyzji z 31 maja 2001
r. RKT-19/2001.
Podkreślić należy, że RPWiK miało techniczną możliwość natychmiastowego dostosowania się w
treści decyzji z 7 listopada 2000 r. poprzez rozpoczęcie rozliczania Spółdzielni za wodę według wskazań
liczników z jej budynków. Oczywistym jest, iż do czasu uregulowania spornej z KWK „Ziemowit” sprawy
administrowania siecią wodociągową na stronę odwołującą się, a nie na Spółdzielnię nałożone zostało w
decyzji z 7 listopada 2000 r. ryzyko pokrywania kosztu wody stanowiącej ubytek w dostawie na odcinku do
wodomierzy Spółdzielni. Tymczasem RPWiK aż do końca lutego 2001 r. nie wykonywało ww. decyzji i
przerzucało stratę za wzmiankowane ubytki wody na Spółdzielnię. Dopiero następczo, wystawiając refaktury
za styczeń i luty 2001 r., unicestwiło częściowo skutki swojego bezprawnego postępowania, które jednak
trwało do końca lutego 2001 r.
W tym stanie rzeczy Sąd nie widząc podstawy do uwzględnienia odwołania oddalił je na podstawie
art. 47931 § 1 Kpc. […]
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WYROK
z dnia 23 października 2002 r.
w sprawie z odwołania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczach przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 133/01)
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 23 października 2002 r. w
Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Jeronimo Martins
Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym na skutek odwołania
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczach od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 8 października 2001 r., sygn. akt RPZ-54/2/2001/JK/488
1. oddala odwołanie,
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2. zasądza od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczach na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kwotę 900 zł (dziewięćset zł) tytułem kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Decyzją nr RPZ-21/2001 z dnia 8 października 2001 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzędu bądź organem antymonopolowym, odmówił wszczęcia
postępowania na wniosek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczach w sprawie stosowania
przez Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu praktyk ograniczających konkurencję,
polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku, poprzez narzucanie przez przedsiębiorcę
uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści.
Swoją decyzję Prezes Urzędu oparł na następujących ustaleniach.
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Kluczach z Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.
w Poznaniu łączyła umowa na dostarczanie pieczywa do sklepów „Biedronka”, których właścicielem jest
przedmiotowa spółka. Spółdzielnia we wniosku o wszczęcie postępowania zarzuciła spółce stosowanie
praktyk ograniczających konkurencję określonych w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą
antymonopolową. W uzasadnieniu faktycznym wniosku Spółdzielnia wskazała jedynie liczne postanowienia
otrzymanej umowy, które uznaje za rażąco niekorzystne dla Spółdzielni, a które jednocześnie stanowią dla
Spółki źródło nieuzasadnionych korzyści.
Prezes Urzędu stwierdził, że uwzględnienie zarzutu opartego na art. 8 ustawy antymonopolowej,
winno być poprzedzone ustaleniem, czy skarżony przedsiębiorca posiada na rynku pozycję dominującą w
rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej. Zważywszy, że treść wniosku ograniczona była do samych
postanowień umowy organ antymonopolowy postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające. W wyniku jego
przeprowadzenia ustalono, że właściwy w sprawie rynek produktowy można określić jako rynek pieczywa o
dość szerokim, ale uzasadnionym bliską substytutywnością (ze względu na właściwości, przeznaczenie i cenę)
dla nabywców tego towaru asortymencie obejmującym chleb i różnego rodzaju bułki i rogale. Chodzi przy
tym o rynek dystrybucji tak określonego produktu, tj. rynek, którego uczestnikami po stronie podaży są
wytwórcy, zaś po stronie popytowej – dystrybutorzy dokonujący zakupów w celu odsprzedaży
indywidualnym klientom, z deklaracji Spółdzielni wynika, iż 35% produkcji sprzedawała do sklepów
prowadzonych przez Spółkę, zaś pozostałymi odbiorcami byli i są klienci indywidualni. Dlatego też organ
antymonopolowy przyjął, że Spółdzielnia jest uczestnikiem rynku zarówno jako wytwórca, jak i dystrybutor –
w konsekwencji jako dystrybutor 65% własnej produkcji konkuruje ze Spółką. Ponadto ustalił, że właściwości
produktu oraz koszty transportu powodują, iż rynek w ujęciu geograficznym ma charakter lokalny.
W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzędu stwierdził, że już na podstawie powyższych informacji i przy
uwzględnieniu powszechnie znanej specyfiki handlu pieczywem można uznać, iż Spółka nie posiada pozycji
dominującej. Prezes Urzędu przyjął, że posiadane przez Spółkę cztery sklepy „Biedronka” nie mogą dać
Spółce udziału w sprzedaży pieczywa choćby zbliżonego do 40%, uzasadniałoby przyjęcie domniemania, o
którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej. Zatem ze względu na nieuprawdopodobnienie przez
wnioskodawcę przesłanki posiadania przez skarżoną Spółkę pozycji dominującej na rynku, a której zaistnienie
stanowi konieczny warunek badania czy doszło do naruszenia określonego w art. 8 ustawy, Prezes Urzędu na
podstawie art. 85 ust 1 i 2 ustawy odmówił wszczęcia postępowania.
Od powyższej decyzji odwołanie złożyła powódka Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
zarzucając niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz
naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść rozstrzygnięcia sprawy W konkluzji skarżąca
wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów.W odpowiedzi na odwołanie Prezes Urzędu
wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów.
Rozpoznając odwołanie Sąd Antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje.
Sąd podzielił ustalenia faktyczne i prawne dokonane przez Prezesa Urzędu i dodatkowo zważył, iż
ustawa antymonopolowa chroni interes publiczny, co wynika z treści art. 1 ust. 1 powołanej ustawy: „ustawa
określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony
interesów przedsiębiorców i konsumentów”. Powyższa regulacja znajduje więc zastosowanie tylko wówczas,
gdy zagrożony lub naruszony zostaje interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków
funkcjonowania rynku gospodarczego. Zdaniem Sądu, pojęcie interesu publicznego nie jest pojęciem o
charakterze stałym i jednolitym. W każdej sprawie powinien on być ustalony i konkretyzowany, co do swych
wymagań. Organ administracji publicznej - Prezes Urzędu powinien w toku postępowania i przy wydaniu
decyzji być rzecznikiem tego interesu, albowiem wynika to z jego zadań w strukturze administracji publicznej
- art. 7 Kpa. „Publiczny” znaczy dotyczący ogółu, a nie jednostki, czy też określonej grupy. Podstawą do
zastosowania przez Prezesa Urzędu przepisów ustawy antymonopolowej winno więc być uprzednie ustalenie
przez wyżej wymieniony organ administracji, czy nastąpiło rzeczywiste naruszenie wskazanego przepisami
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ustawy „interesu publicznego nie zaś jednostki, czy też grupy. Działaniami antykonkurencyjnymi są jedynie
takie działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu uczestników rynku gospodarczego, a więc gdy
dotyczą konkurencji rozumianej jako zjawisko charakteryzujące funkcjonowanie gospodarki (rynku). Celem
ustawy antymonopolowej nie jest ochrona prywatnoprawnego interesu przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 29 maja 2001r., sygn. akt I CKN 1217/98).
W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie nie został naruszony interes, o którym mowa w art. 1 cyt.
ustawy antymonopolowej.
Nadto Sąd zważył, iż podniesione w uzasadnieniu odwołania zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.
Nie można zgodzić się zarzutem zbyt wąskiego określenia rynku produktowego. Sama definicja
rynku właściwego, zawarta w art. 4 pkt 8 sugeruje stosowanie wąskich kryteriów wyodrębniania produktu.
Rynek w ujęciu produktowym to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz
właściwości są uznawane przez ich nabywców za substytuty. Taka interpretacja pojęcia rynku produktowego
znalazła swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie antymonopolowym zanim jeszcze w ustawie
antymonopolowej pojawiła się legalna definicja tego pojęcia (patrz wyrok z 21 stycznia 1998 r., sygn. akt
XVII Ama 55/97). Urząd zatem trafnie wyznaczył rynek, produktowy także w konsekwencji rynek
geograficzny. Rynek ten, jak ustalono w decyzji na podstawie informacji o zasięgu opłacalnego transportu
pieczywa, obejmuje środkowo-zachodnią część powiatu Zawiercie oraz powiat Olkusz i Dąbrowa Górnicza.
Istotnym jest, iż należące do Spółki sklepy „Biedronka” nie mają charakteru hipremarketów, czyli
wielkopowierzchniowych jednostek handlowych, dopiero takie jednostki i to w incydentalnych przypadkach
mogą mieć wpływ na stan konkurencji w dystrybucji towarów na szczeblu lokalnym. Należy podkreślić, iż
sama Spółdzielnia dystrybuuje 65% swojej produkcji, czyli niemal dwukrotnie więcej pieczywa aniżeli
Spółka.
Zatem na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału można stwierdzić, iż Spółka na obszarze
właściwego rynku gospodarczego nie posiada przewagi nad innymi podmiotami, która mogłaby być
utożsamiana z pozycją dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy. Nawet jeżeli zgodzić by się z
argumentacją podnoszoną przez powoda, że przy ocenie rynku produktowego należy uwzględnić całokształt
działalności skarżonej spółki, to wówczas z oczywistych względów, za przedmiot rynku należałoby uznać
działalność dystrybucyjną jako taką, a nie dystrybucję poszczególnych grup towarów. Takie ujęcie rynku musi
w konsekwencji spowodować inne ujęcie rynku geograficznego, jakim jest obszar całego kraju. Rynek ten, co
jest faktem powszechnie znanym, ma charakter konkurencyjny i żadna z funkcjonujących na terenie kraju
sieci handlowych nie posiada pozycji dominującej, a ich przewaga kontraktowa wynika z możliwości
zaoferowania zbytu nieporównywalnie większej ilości towarów od innych jednostek handlowych, a nie z
posiadania pozycji dominującej na rynku.
Wobec zarzutów Spółdzielni, iż Prezes Urzędu pominął w swoim stanowisku fakt narzucania przez
Spółkę uciążliwych warunków umów, należy podkreślić, iż tylko wstępne ustalenie, że skarżony
przedsiębiorca posiada pozycję dominującą pozwala na rozpatrywanie jego działań w aspekcie naruszenia art.
8 ustawy. W przypadku barku takiego ustalenia wyjaśnianie, czy kwestionowane warunki umowy mając
charakter uciążliwy nie jest ani celowe, ani możliwe.
Konkludując, Sąd nie stwierdził naruszeń, o jakich mowa w odwołaniu od decyzji Prezesa Urzędu.
Mając powyższe rozważania na uwadze wobec braku podstaw do jego uwzględnienia należało oddalić – art.
479 31 Kpc. […]
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Wykaz wyroków Sądu Antymonopolowego wydanych w miesiącach: wrzesień, październik, listopad
2002 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyrok z dnia 28.10.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 127/01) w sprawie z odwołania Messer Polska Sp.
z o.o. w Chorzowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 12.09.2002 r. (sygn. akt XVII Ama 101/01) w sprawie z odwołania Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (publ. – poz. 243 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 18.09.2002 r. (Sygn. Akt XVII Ama 112/01) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego WALMAR Sp. z o.o. w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 18.09.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 116/01) w sprawie z odwołania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 25.09.2002 r. (Sygn. Akt XVII Ama 104/01) w sprawie z odwołania Wspólnoty
Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wyrok z dnia 25.09.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/01) w sprawie z odwołania Gminy Bielsko –
Biała przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. – poz. 244 w
niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 30.09.2002 r. (Sygn. akt XVII Amc 47/01) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi
Polskiemu S.A. w Warszawie (publ. – poz. 245 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 16.10.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 114/01) w sprawie z odwołania Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (publ. – poz. 246 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 16.10.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 128/02) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.10.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 49/01) w sprawie z odwołania Stołecznego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.10.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 133/01) w sprawie z odwołania Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (publ. – poz. 247 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 6.11.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 52/02) w sprawie z odwołania UPC Telewizji
Kablowej Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 18.11.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 132/01) w sprawie z odwołania Ireny Różańskiej,
Janusza Różańskiego, Iwony Różańskiej, Mariusza Różańskiego – „Calia” w Czeladzi przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 25.11.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 106/01) w sprawie z odwołania Rzecznika
Konsumentów w Płocku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 27.11.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 138/01) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa
Gospodarki Budownictwa „Warszawa” w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 27.11.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 5.02) w sprawie z odwołania Izby Gospodarczej
Właścicieli Prywatnych Taksówek Osobowych przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Wyrok z dnia 27.11.2002 r. (Sygn. akt XVII Ama 10/02) w sprawie z odwołania Rzeszowskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeszowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
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WYROK
z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Okocimskim
Zakładom Piwowarskim S.A. w Brzesku
(Sygn. Akt III CKN 213/01)
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko
Okocimskim Zakładom Piwowarskim S.A. w Brzesku o zaniechanie stosowania czynów nieuczciwej
konkurencji w zakresie reklamy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 26 września 2002 r. na rozprawie
kasacji strony pozwanej od wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 października 2000 r., sygn. akt
I ACa 701/00, oddala kasację i zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 600 zł. (sześćset) tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 26 października 2001 r. wydanym w sprawie z
powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Okocimskim Zakładom
Piwowarskim S.A. w Brzegu, uwzględniwszy częściowo apelację strony pozwanej: zobowiązał stronę
pozwaną do zaniechania działań reklamowych w postaci filmów reklamowych umieszczonych w internecie piwa bezalkoholowego „Zagłoba" prowadzonych w telewizji, o ile dotyczy one następujących reklam:
„Siłowanie na ręce”, „Bilard”, „Na rybach” i piwa bezalkoholowego „Mocne” prowadzonych w kinach za
promocję reklamy „Piwa Mocne Pivotur”. Ponadto zobowiązał stronę pozwaną, by zamieściła trzykrotnie w
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odstępach tygodniowych w „Gazecie Wyborczej" oświadczenia w formie jednostronnego ogłoszenia o
następującej treści: „Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A. w Brzesku zawiadamiają, że reklamy w postaci
filmów reklamowych, piwa bezalkoholowego "Zagłoba" emitowanych w telewizji pod tytułem „Siłowanie na
ręce", „Bilard”, „Na rybach” b. piwa bezalkoholowego „Mocne” wyświetlanych w kinach pod tytułem „Piwo
mocne Pivotur” c. piwa bezalkoholowego „Browar” wyświetlanych pod tytułem „Siedem grzechów
głównych”, „I liczy się tylko dobry smak” oraz reklamy piwa bezalkoholowego „Browar” zamieszczone w
prasie i na planszach ulicznych pod tytułem „Piekło”, „Niebo”', „Żądza”, „Gniew”, „Chciwość” „Pycha”,
„Nieumiarkowanie”, wbrew dobrym obyczajom, miały na celu także promocję piwa alkoholowego i
przyszłości działania te nie będą prowadzone.
Rozstrzygnięcie to zapadło przy uwzględnieniu ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę
orzeczenia Sądu pierwszej instancji, bowiem apelacyjne zarzuty skierowane przeciwko tym ustaleniom
zostały ocenione jako pozbawione uzasadnienia. Pozwane Zakłady produkują i sprzedają pod wspólną nazwą
„Okocim" piwa oznaczane markami "Browar", „Zagłoba” i „Mocne”, zarówno w wersji alkoholowej, jak i
bezalkoholowej. Piwo alkoholowe i bezalkoholowe w ramach danej marki sprzedawane jest w niemal
identycznych opakowaniach, a etykiety na butelkach oraz układ graficzny na puszkach różnią się tylko tym, ze
przy produkcie z zawartością alkoholu do 1.5% widnieje napis „piwo bezalkoholowe”.
W ocenie Sądu, przy uwzględnieniu spornych przekazów w ich całokształcie, reklamy te mogą być
odczytywane przez odbiorców w sposób odbiegający od ich jawnego znaczenia, jako reklamy
odpowiadających im piw alkoholowych. Do czynników wpływających na taki odbiór treści zawartej w
reklamach, sąd zaliczył: 1. upodobnienie etykiet, opakowań i nazw produktów do ich alkoholowych
odpowiedników 2. słaba widoczność lub ukrycie napisu "piwo bezalkoholowe” 3. brak jednoznacznego
kontekstu sugerującego, że dany produkt nie zawiera alkoholu 4. posługiwanie się kontekstami mogącymi się
kojarzyć ze spożyciem alkoholu 5. ukształtowanie percepcji marki bez uwzględnienia wartości mogących
mieć związek z piciem piwa bezalkoholowego 6. sugerowanie odczytania pozostającego w sprzeczności z
jawnym przesłaniem reklamy. Uzyskanie takiego efektu przekazu reklamowego było zamierzone przez
posługującego się reklamą. Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sad Apelacyjny uznał, tak jak Sąd
Okręgowy, że pozwane Zakłady rozpowszechniając opisane reklamy piwa bezalkoholowego dopuściły się
czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm. ).
Kasację od tego wyroku pozwany oparł na obu podstawach wymienionych w art. 393' Kpc. Zarzucił
naruszenie prawa materialnego - art. 3, 16 i 18 u.z.n.k. przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie
polegające na przyjęciu przez Sąd, że te określone w wyroku reklamy piwa bezalkoholowego stanowią czyn
nieuczciwej konkurencji, „a w szczególności przez przyjęcie, że reklamy te naruszają dobre obyczaje w
rozumieniu art. 3 i 6 oraz przez przyjęcie, że znaczenia pojęcia „dobrych obyczajów" użyte w art. 16 ust. 1 pkt
1 i w art. 3 u.z.n.k. są tożsame. W ramach podstawy mogącej mieć wpływ na wynik sprawy naruszenia
przepisów postępowania skarżący zarzucił Sadowi naruszenie przepisów art. 227 i 228, 235, 233 § 1, 233 § 1 i
286 oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 Kpc.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Bezpodstawne są sformułowane w kasacji zarzuty naruszenia przepisów postępowania. Zarzut naruszenia
art. 3 u.z.n.k. został w meritum kasacji sprecyzowany jako jego błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie
„przez przyjęcie", że sporne reklamy naruszają dobre obyczaje w rozumieniu tego przepisu. W uzasadnieniu
kasacji kwestionuje się także przyjęcie, że działania pozwanej zagrażały lub naruszały interes innego
przedsiębiorcy lub klienta. Zarzuty kasacji odnoszą się zatem do dwóch wymienionych przesłanek
kwalifikowania określonego działania jako czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3. Skarżący nie
przedstawił argumentacji odnoszącej się w sposób wyodrębniony do dwóch, zupełnie przecież różnych,
postaci naruszenia prawa materialnego. Wywody kasacji sprowadzają się w istocie do twierdzeń o braku
podstaw do zastosowania tego przepisu ze względu na nieprawidłowe ustalenie przez Sąd, że do takiego
zagrożenia (naruszenia) rzeczywiście doszło. Skarżący co prawda nawiązuje w swych wywodach do kwestii
wzajemnego stosunku przepisów art. 3 i art. 16 u.z.n.k. jako jednego z deliktów szczegółowych,
wymienionych w ramach rozdziału 2. ustawy, jednak w tym zakresie nie formułuje pod adresem wykładni
dokonanej przez Sąd żadnych zarzutów. Sąd Apelacyjny, dokonawszy oceny przesłanek wymienionych w art.
16 ust. 1 ustawy, podjął jednocześnie ocenę działania pozwanego z punktu widzenia wymienionej w art. 3 ust.
1 przesłanki naruszenia (zagrożenia) interesu innych przedsiębiorców, stwierdzając, że wymaga tego
uwzględnienie funkcji korygującej pełnionej przez ten przepis ogólny. Przyjęcie takiego sposobu rozumienia
wzajemnego stosunku obu przepisów stanowiło wyraz aprobaty dla stanowiska prezentowanego przez
pozwanego w apelacji, co Sąd Apelacyjny wyraźnie podkreślił.
Zasadnicze wywody kasacji koncentrują się na zarzucie naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.,
mającego polegać na wadliwym rozumieniu znaczenia pojęcia „dobrych obyczajów”. Skarżący kwestionuje
stanowisko zajęte przez Sąd Apelacyjny, ze pojęciu temu należy przypisać takie samo znaczenie, jak pojęciu
„dobrych obyczajów” użytemu w art. 3 ust. 1 ustawy. Według skarżącego przy przyjęciu, ze art. 16 ust. 1 pkt
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1 posługuje się tym pojęciem w rozumieniu węższym, ograniczonym tylko ściśle do norm etyczno –
moralnych, nie byłoby podstaw do uznania sprzeczności działanie pozwanego z tak rozumianymi dobrymi
obyczajami. Opowiadając się za tożsamością znaczenia tej klauzuli w obu przepisach, Sąd Apelacyjny
odwołał się do ogólnej zasady, która nakazuje przypisywanie terminowi użytemu w danym akcie prawnym
jednego, takiego samego znaczenia. Nietrafna jest argumentacja skarżącego, zmierzająca do ograniczenia
znaczenia pojęcia dobrych obyczajów w ujęciu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdy odwołuje się do użytego w tym
samym przepisie pojęcia godności człowieka. W przepisie tym ustawa używa pojęć „dobrych obyczajów”
oraz „godności człowieka” w ujęciu alternatywnym („lub”), co stanowisko skarżącego o potrzebie łącznego
ich odczytywania i poszukiwań ich wspólnego znaczenia czyni nieprzekonującym.
Chybiony jest argument kasacji, ze nawet reklamowanie (wprost) piwa alkoholowego nie spotyka się
z dezaprobatą społeczną. Istota zagadnienia w sprawie nie dotyczyła braku akceptacji dla reklamy piwa
alkoholowego, ale braku akceptacji dla zachowania polegającego na próbie ominięcia zakazu ustawowego
przez zastosowanie sposobu perswazji, który był – co do tej intencji – łatwo czytelny dla odbiorcy.
Z omówionych względów Sąd Najwyższy za bezpodstawne uznał zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 i 16
ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Prowadziło to także do uznania bezzasadności zarzutu naruszenia art. 18. Stwierdzenie
popełnienia czynu niedozwolonego prowadziło do zastosowania określonych sankcji (tu: z art. 18 ust. 1 pkt 1 i
3 ustawy). W tym zakresie kasacja nie zawiera jakichkolwiek zarzutów, które odnosiłyby się do rodzaju, czy
zakresu uwzględnionych ostatecznie roszczeń. Prowadziło to do oddalenia kasacji, stosownie do art. 3932
Kpc, z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 108 § 1 Kpc.
Dla porządku jedynie należy dodać, że ocena czynu pozwanego dokonywana była przy uwzględnieniu stanu
prawnego obowiązującego w dacie jego popełnienia, a więc przed zmianami w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (ustawa nowelizująca z dnia 5 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 126, poz. 1071) oraz w
ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ustawa
nowelizująca z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 60, poz. 610). […]
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Wykaz wyroków Sądu Najwyższego
1.
2.
3.

Wyrok z dnia 4.07.2002 r. (Sygn. akt I CKN 858/00) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu
Naftowego S.A. w Płocku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.09.2002 r. (Sygn. Akt III CKN 213/01) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Okocimskim Zakładom Piwowarskim S.A. w
Brzesku (publ. – poz. 249 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 24.10.2002 r. (Sygn. akt I CKN 1466/00) w sprawie z odwołania Spółdzielni
Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
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