TREŒÆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZÊDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1 - z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. w Warszawie nad PZU-CL Agent
Transferowy S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 - z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeñ ERGO Hestia S.A. w Sopocie nad
Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym PBK S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . .
3 - z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Eureko B.V. w Holandii i BIG Bank Gdañski S.A. w Warszawie nad Powszechnym
Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 - z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu
przez Private Equity Poland Sp. z o.o. w Warszawie akcji spó³ek: Foksal Narodowy Fundusz
Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. w Warszawie, Siódmy
Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . .
5 - z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Gedeon Richter Ltd. na Wêgrzech nad Grodziskimi Zak³adami Farmaceutycznymi
„Polfa" Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 - z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Piotra
Letkiego, prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Elektrownia Wodna SMOLARY
w Szwecji, przeciwko Energetyce Poznañskiej S.A. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 - z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Polsk¹ Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o.
w Warszawie, UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii oraz objêciu przez Polsk¹ Telewizjê
Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A.
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 - z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Telewizyjn¹ Korporacjê Partycypacyjn¹ S.A. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o.
w Warszawie i UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 - z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Compagnie Gervais Danone S.A. we Francji nad ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêcinie . . . . .
10 - z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê prezesa zarz¹du Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie funkcji
cz³onka zarz¹du Rolimpex S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 - z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Gminê Opole, Urz¹d
Miasta Opole Rynek-Ratusz za ograniczaj¹ce konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Zak³ad Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT" S.A. w Bochni nad Hut¹ Buczek S.A.
w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 - z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Krakowsk¹ Fabrykê Kabli S.A. w Krakowie nad Elektrim Kable S.A. w Warszawie . . .
14 - z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez ZPR-Express Sp. z o.o. w Warszawie nad Media Express Sp. z o.o. w Warszawie . . .
15 - z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez UPM - Kymmene Beteiligungs GmbH w Niemczech nad G. Haindl'sche
Papierfabriken KgaA w Niemczech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 - z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez United Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórni¹ Sprzêtu
Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów" S.A. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 - z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy PORTA MEDYK Sp. z o.o. w Szczecinie przez Stoczniê Szczeciñsk¹
PORTA HOLDING S.A. w Szczecinie, Jana Achrema, Jana Malczewskiego, Andrzeja Niezgodê
i Wies³awê Nowak - Steciuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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18 - z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy STARTER Sp. z o.o. w Poznaniu przez Polski Zwi¹zek Motorowy
„AUTOTOUR" Sp. z o.o. w Warszawie, ADAC Beteiligungs-und Wirtschaftdienst GmbH
w Niemczech i ANWB B.V. w Holandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 - z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
przez Gminê ¯urawica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 - z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez
OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu i jego dealerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 - z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Lincoln Electric International Holding Company w USA nad Zak³adami Urz¹dzeñ
Technologicznych „Bester" S.A. w Bielawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 - z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze" S.A. w Warszawie, Miejskie Przedsiêbiorstwo
Taksówkowe Sp. z o.o. w Warszawie, SAWA-TAXI Sp. z o.o. w Warszawie i Stowarzyszenie
Prywatnych PrzewoŸników ME.RC Taxi w Warszawie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 - z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Binder International Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie nad Agros Fortuna Sp. z o.o.
w Tarczynie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 - z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Mazowieck¹ Regionaln¹
Kasê Chorych w Warszawie za ograniczaj¹ce konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 - z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A.
w Toruniu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 - z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez T-A-M POLAND Sp. z o.o.
w Ko³obrzegu, Micha³a ¯ytki, Annê Dzwonek - ¯ytki, Mariê Nowakowsk¹, Irenê Towarnick¹,
Krzysztofa Kozie³, Miros³awa Balickiego, Grzegorza Tomczyka i Ko³obrzesk¹ ¯eglugê Pasa¿ersk¹
Sp. z o.o. w Ko³obrzegu za ograniczaj¹ce konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 - z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Cukrowniê PELPLIN S.A.
w Pelplinie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 - z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech nad Union-Vis Sp. z o.o. w Bielsku Bia³ej . . . . . . . .
29 - z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Telewizja Kablowa „Energetyka" Sp. z o.o. w Rzeszowie
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne-System Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych i Adama
£ukaszyka Telewizja Kablowa „Bieszczady" w Ustrzykach Dolnych. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 - z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê przez Katowicki Holding Wêglowy S.A. w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 - z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Chem Trans Logistic Inwestor Sp. z o.o. w Gliwicach i „Maczki-Bór S.A". w Sosnowcu
nad Kopalni¹ Piasku „Maczki-Bór" w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 - z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie nad ¯agiel S.A. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . .
33 - z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez International Trading and Investments Holdings S.A. w Luksemburgu nad Optimus S.A.
w Nowym S¹czu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 - z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu
przez Agora S.A. w Warszawie udzia³ów Wibor Sp. z o.o. w Nowym S¹czu . . . . . . . . . . . . . .
35 - z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê przez £ódzk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w £odzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 - z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Compass Partners European Equity Fund L.P. na Bermudach nad ABB Bovent Sp. z o.o.
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 - z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê Sztum - Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . .
38 - z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu
przez Dalkia Termika S.A. w Warszawie akcji Poznañskiej Energetyki Cieplnej S.A. w Poznaniu . . .
39 - z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez ARCELOR S.A. w Luksemburgu nad USINOR S.A. we Francji, ARBED S.A.
w Luksemburgu i ACERALIA Corporation Siderugica w Hiszpanii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 - z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Hovis Poland Sp. z o.o. w Wadowicach nad Alumetal Sp. z o.o. w Kêtach. . . . . . . .
41 - z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez przedsiêbiorcê Dariusza Wierciaka nad DAREX S.A. w Rzeszowie . . . . . . . . . . .
42 - z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Lubelsk¹ Gie³dê RolnoOgrodnicz¹ S.A. w Lublinie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 - wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: listopad, grudzieñ 2001 r. i styczeñ 2002 r. . . . . . . . . . .
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ORZECZENIA S¥DU OKRÊGOWEGO W WARSZAWIE - S¥DU ANTYMONOPOLOWEGO
44 - wyrok z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie z odwo³ania Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
45 - wyrok z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Rajmunda Kozaka
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 - wyrok z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Energetyki S.A.
w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . .
47 - wyrok z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie z odwo³ania „Wigo" Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego
K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . .
48 - wyrok z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 - wyrok z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania P.S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 - wykaz orzeczeñ wydanych w miesi¹cach: listopad i grudzieñ 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORZECZENIA S¥DU NAJWY¯SZEGO
51 - wyrok z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie z odwo³añ Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Oddzia³u w Rzeszowie i Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Projektant" w Rzeszowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. . . . .
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1
DECYZJA
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. w Warszawie nad PZU-CL Agent Transferowy S.A. w Warszawie
(Nr DDF-65/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. w Warszawie nad PZU-CL Agent Transferowy S.A. w Warszawie.[...]
2
DECYZJA
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeñ
ERGO Hestia S.A. w Sopocie nad Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym PBK S.A. w Warszawie
(Nr DDF-66/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeñ ERGO Hestia S.A. w Sopocie nad Powszechnym Towarzystwem
Emerytalnym PBK S.A. w Warszawie.[...]
3
DECYZJA
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eureko B.V. w Holandii
i BIG Bank Gdañski S.A. w Warszawie nad Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
(Nr DDF-67/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu wspólnej kontroli przez Eureko B.V. w Holandii i BIG Bank Gdañski S.A. w Warszawie nad Powszechnym Zak³adem
Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie.[...]
4
DECYZJA
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Private Equity Poland Sp. z o.o. w Warszawie
akcji spó³ek: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. w Warszawie,
Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. w Warszawie
(Nr DDF-68/2001)
Na podstawie art. 104 Kpa w zwi¹zku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na nabycie przez Private
Equity Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa BRE Private Equity Sp. z o.o.) w Warszawie akcji zarz¹dzanych przez ww. Firmê spó³ek:
Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. w Warszawie, Siódmy
Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. w Warszawie.[...]
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5
DECYZJA
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Gedeon Richter Ltd. na Wêgrzech
nad Grodziskimi Zak³adami Farmaceutycznymi „Polfa" Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
(Nr DDP-57/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Gedeon Richter Ltd. na Wêgrzech nad Grodziskimi Zak³adami Farmaceutycznymi „Polfa" Sp. z o.o. w Grodzisku
Mazowieckim.[...]
6
DECYZJA
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Piotra Letkiego, prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹
pod firm¹ Elektrownia Wodna SMOLARY w Szwecji, przeciwko Energetyce Poznañskiej S.A. w Poznaniu
(Nr RPZ-25/2001)
Na podstawie art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.)
w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego, odmawia siê
wszczêcia postêpowania antymonopolowego na wniosek Piotra Letkiego, prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Elektrowniê
Wodn¹ SMOLARY w Szwecji, w sprawie stosowania przez Energetykê Poznañsk¹ S.A. w Poznaniu praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê okreœlonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy.
UZASADNIENIE
W dniu 29.08.2001 r. do tut. Delegatury wp³yn¹³ wniosek Pana Piotra Letkiego - przedsiêbiorcy prowadz¹cego elektrownie wodne
„Smolary" i „Krêpsko" (zwanego dalej Przedsiêbiorc¹), domagaj¹cego siê wszczêcia postêpowania antymonopolowego przeciwko
Energetyce Poznañskiej S.A. w Poznaniu (zwanej dalej Spó³k¹). Wnioskodawca zarzuci³ Spó³ce stosowanie praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê okreœlonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje:
Zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu mo¿e, w drodze decyzji, odmówiæ wszczêcia
postêpowania antymonopolowego, je¿eli w sposób oczywisty z zawartych we wniosku oraz posiadanych przez Prezesa Urzêdu
informacji wynika, ¿e nie naruszono zakazu okreœlonego w art. 5, w zakresie niewy³¹czonym na podstawie art. 6 i 7, lub zakazu
okreœlonego w art. 8 (ust. 1). Przed wydaniem postanowienia o wszczêciu lub decyzji o odmowie wszczêcia postêpowania
antymonopolowego Prezes Urzêdu mo¿e przeprowadziæ postêpowanie wyjaœniaj¹ce, o którym mowa w art. 43, maj¹ce na celu
uzyskanie dodatkowych informacji niezbêdnych do rozstrzygniêcia o wszczêciu lub odmowie wszczêcia postêpowania
antymonopolowego (ust. 2).
W niniejszej sprawie podstawowa w¹tpliwoœæ, która wymaga³a wyjaœnienia przed wszczêciem postêpowania
antymonopolowego, dotyczy³a wyznaczenia rynku w³aœciwego, oraz ustalenia pozycji, jak¹ na tym rynku posiada Energetyka
Poznañska S.A. Dopiero bowiem ustalenie posiadania przez tê Spó³kê pozycji dominuj¹cej na rynku uzasadnia³oby uruchomienie
instrumentów w³aœciwych dla ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i rozpatrywania jej dzia³añ pod k¹tem naruszenia art. 8
tej ustawy.
Rynek produktowy mo¿na scharakteryzowaæ jako obrót energi¹ elektryczn¹ pochodz¹c¹ ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych
i odnawialnych, dokonywany pomiêdzy wytwórcami tej energii a przedsiêbiorstwami energetycznymi zajmuj¹cymi siê dystrybucj¹
i obrotem t¹ energi¹. Chodzi tutaj przy tym o stronê popytow¹ (zakup energii) tego rynku. Natomiast kwesti¹ bardziej skomplikowan¹
jest rynek w ujêciu geograficznym, choæ w rachubê mog¹ tutaj zasadniczo wchodziæ tylko dwie mo¿liwoœci. Po pierwsze, mo¿e to byæ
rynek lokalny o zasiêgu terytorialnym wyznaczonym przez obszar dzia³ania tej energetycznej spó³ki dystrybucyjnej, do której sieci
przy³¹czony jest wytwórca. Wówczas w braku innych przedsiêbiorstw obrotu, nale¿a³oby uznaæ, i¿ dana spó³ka dystrybucyjna posiada
pozycjê dominuj¹c¹ na rynku zakupu energii ze Ÿróde³ odnawialnych wobec wytwórców przy³¹czonych do jej sieci. Po drugie, mo¿e to
byæ rynek o zasiêgu krajowym, gdzie po stronie popytowej uczestnikami s¹ wszystkie spó³ki dystrybucyjne, zaœ po stronie poda¿owej
wszyscy producenci energii elektrycznej z tych Ÿróde³.
Jeœli chodzi o charakter i zakres obowi¹zku zakupu energii ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych, obecnie obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenie pozostawia dalece wiêksze mo¿liwoœci wyboru przedsiêbiorstwom obrotu ani¿eli poprzednie rozporz¹dzenie
z 2.02.1999 r. (Dz. U. Nr 13 z 1999 r., poz. 119). Tamto rozporz¹dzenie nak³ada³o bowiem obowi¹zek zakupu ca³ej zaoferowanej przez
wytwórcê iloœci energii elektrycznej, chyba ¿e cena oferowanej jednostki energii by³a wy¿sza od najwy¿szej obowi¹zuj¹cej w tym
przedsiêbiorstwie ceny ustalonej w taryfie dla jednostki energii pobieranej przez odbiorców przy³¹czonych na niskim napiêciu (§ 3 pkt 1
rozporz¹dzenia z 2.02.1999 r.). Obecne rozporz¹dzenie, nak³ada obowi¹zek zakupu energii ze Ÿróde³ przy³¹czonych do wspólnej sieci
„odpowiednio do zakresu prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej", przy czym przez wspóln¹ sieæ nale¿y rozumieæ, zgodnie z § 1 pkt 7,
sieæ elektroenergetyczn¹ na terenie kraju. Obowi¹zek uznaje siê za spe³niony, je¿eli udzia³ iloœci energii elektrycznej wytworzonej
w Ÿród³ach niekonwencjonalnych i odnawialnych w wykonanej, ca³kowitej rocznej sprzeda¿y energii elektrycznej przez dane
przedsiêbiorstwo energetyczne wyniesie nie mniej ni¿ 2,4 % w roku 2001 (§ 2 pkt 1 a rozporz¹dzenia).
Oznacza to tym samym, i¿ przedsiêbiorstwo obrotu mo¿e dokonywaæ zakupu energii ze Ÿróde³ znajduj¹cych siê na terenie ca³ego
kraju, a jedynym ograniczeniem s¹ oferowane ceny tej energii. Konkluzjê tê potwierdza treœæ pisma Urzêdu Regulacji Energetyki
z 3.08.2001 r. (kierowanego do Energetyki Poznañskiej S.A.), w którym stwierdzono, i¿ „aktualne przepisy nie nak³adaj¹ na Spó³ki
Dystrybucyjne obowi¹zku zakupu energii elektrycznej ze Ÿróde³ przy³¹czonych bezpoœrednio do ich sieci. St¹d mo¿e zaistnieæ sytuacja,
i¿ Spó³ka nie zakupi energii ze wszystkich Ÿróde³ na swoim terenie, je¿eli ma mo¿liwoœæ jej zakupu od innych Ÿróde³ po ni¿szej cenie.
Takie rozwi¹zanie wydaje siê s³uszne ze wzglêdu na interes odbiorców energii elektrycznej. Jednak zakup energii elektrycznej ze Ÿróde³
spoza terenu po cenach wy¿szych ni¿ oferowane przez odbiorców przy³¹czonych bezpoœrednio do sieci Spó³ki nie wydaje siê
w³aœciwym z punktu widzenia realizacji dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w energiê elektryczn¹ po
najni¿szych mo¿liwych kosztach."
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Poczynione przez Urz¹d ustalenia prowadz¹ równie¿ do wniosku, i¿ wytwórcy energii ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych
i odnawialnych nie ponosz¹ dodatkowych kosztów zwi¹zanych z przesy³em energii, w przypadku zawarcia umowy z innym
przedsiêbiorstwem ani¿eli z tym, do którego sieci s¹ przy³¹czeni. Inaczej mówi¹c nie doznaj¹ ograniczeñ natury ekonomicznej, które
wi¹za³yby ich œciœle z konkretnym przedsiêbiorstwem, zaœ sprzeda¿ innym czyni³y mniej op³acaln¹.
Reasumuj¹c, skoro skar¿ona Spó³ka nie ma obowi¹zku zakupu energii ograniczonego do Ÿróde³ odnawialnych przy³¹czonych do
swojej sieci, zaœ wytwórcy tej energii bez przeszkód faktycznych i prawnych mog¹ oferowaæ produkowan¹ przez siebie energiê
wszystkim przedsiêbiorstwom obrotu, to uznaæ trzeba, i¿ rynek geograficzny ma charakter rynku krajowego. W konsekwencji
Energetyka Poznañska S.A., spotykaj¹c siê z konkurencj¹ innych przedsiêbiorców, którzy chc¹ lub bêd¹ chcia³y zrealizowaæ swoje
obowi¹zki zakupu tzw. „zielonej" energii, nie posiada na tym rynku pozycji dominuj¹cej. Z tych wzglêdów postêpowanie
antymonopolowe w sprawie nadu¿ycia przez Spó³kê pozycji dominuj¹cej nie mo¿e zostaæ wszczête i tak orzeczono w sentencji.
Warto w tym miejscu podnieœæ, i¿ Przedsiêbiorca wobec niemo¿noœci uzgodnienia satysfakcjonuj¹cej ceny, podj¹³ próbê
zaoferowania sprzeda¿y w³asnej energii szerokiemu krêgu przedsiêbiorstw dystrybucyjnych. Choæ oferta zosta³a przyjêta jedynie przez
Zak³ad Energetyczny Opole S.A., a w dodatku, z uwagi na warunki postawione przez Energetykê Poznañsk¹ S.A., nie dosz³o jeszcze do
jej realizacji, to jednak fakty te potwierdzaj¹ generaln¹ konkluzjê, i¿ rynek zakupu energii ma charakter konkurencyjny. Na marginesie,
warunki Energetyki Poznañskiej dotycz¹ rozwi¹zania jednych oraz zawarcia innych umów pomiêdzy Spó³k¹ i Przedsiêbiorc¹, maj¹ wiêc,
niezale¿nie od oceny potrzeby ich spe³nienia w konkretnej sytuacji, charakter techniczno - prawny i nie mog¹ wp³yn¹æ na zmianê
stanowiska Urzêdu w kwestii rynku w³aœciwego.
Wobec podjêtego przez Urz¹d rozstrzygniêcia, nasuwa siê zasadnicza dla Wnioskodawcy kwestia mo¿noœci poszukiwania
ochrony w trybie administracyjnym, w przypadku nieuzasadnionej odmowy akceptacji jego oferty cenowej sprzeda¿y energii
elektrycznej. W tym zakresie wskazaæ trzeba, i¿ w zebranym w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym materiale znajdujemy przynajmniej dwie
deklaracje rozstrzygniêcia ewentualnego sporu w trybie okreœlonym w art. 8 ust. 1 prawa energetycznego. Zgodnie z tym przepisem,
w sprawach spornych dotycz¹cych ustalania warunków œwiadczenia us³ug, o których mowa w art. 4 ust. 2, odmowy przy³¹czenia do
sieci, odmowy zawarcia umowy sprzeda¿y energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep³a albo nieuzasadnionego wstrzymania ich
dostaw rozstrzyga Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, na wniosek strony. I tak, w piœmie Dyrektora Biura Prawnego z 8.05.2001 r.
wskazano, i¿ w razie zaistnienia sporu miêdzy przedsiêbiorstwem wytwarzaj¹cym energiê elektryczn¹ w Ÿród³ach
niekonwencjonalnych i odnawialnych, a przedsiêbiorstwem zobowi¹zanym do jej zakupu, np. w zakresie dotycz¹cym ceny energii,
Prezes URE w³adny jest, na podstawie art. 8 ust. 1 prawa energetycznego, ten spór rozstrzygn¹æ, ustalaj¹c wszystkie lub niektóre
postanowienia umowy, w tym w zakresie ceny - na wniosek ka¿dej ze stron. Podobnie, w piœmie z 15.03.2001 r. kierowanym do
zarz¹du Energetyki Poznañskiej S.A., wypowiedzia³ siê Prezes URE, a tak¿e S¹d Antymonopolowy w wyroku z 26.05.1999 r. (sygn. akt XVII
Amr 2/99). Wprawdzie w Biuletynie URE Nr 5/2001 z 3.09.2001 r. (s. 8) przedstawiono pogl¹d, i¿ pod rz¹dami rozporz¹dzenia
z 15.12.2000 r. Prezes URE nie ma ju¿ mo¿liwoœci rozstrzygniêcia tych spraw w postêpowaniu spornym, tym niemniej, zdaniem
Urzêdu, nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek z³o¿yæ i umo¿liwiæ Prezesowi URE wi¹¿¹c¹ wypowiedŸ w drodze decyzji
administracyjnej. Zasadnoœæ takiej decyzji bêdzie móg³ wówczas skontrolowaæ S¹d Antymonopolowy.[...]
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DECYZJA
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polsk¹ Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV
Sp. z o.o. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie, UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii
oraz objêciu przez Polsk¹ Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie
udzia³ów Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A. w Warszawie
(Nr DDI-59/2001)
I. Na podstawie art. 19 ust. 2 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji,
polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polsk¹ Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie nad:
Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie (wraz z przedsiêbiorc¹ zale¿nym PC Wizja Programming Sp. z o.o.),
UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii (wraz z przedsiêbiorc¹ zale¿nym At Entertainment Services Ltd),
poprzez nabycie 100% udzia³ów tych Spó³ek
II. Na podstawie art. 19 ust. 2 w zwi¹zku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji,
polegaj¹cej na objêciu przez Polsk¹ Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów Telewizyjnej Korporacji
Partycypacyjnej S.A. w Warszawie, powoduj¹cego uzyskanie 25% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[...]
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DECYZJA
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Telewizyjn¹ Korporacjê Partycypacyjn¹
S.A. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie i UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii
(Nr DDI-60/2001)
Na podstawie art. 19 ust. 2 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji,
polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Telewizyjn¹ Korporacjê Partycypacyjn¹ S.A. w Warszawie nad:
Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie,
UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii
poprzez nabycie 100% udzia³ów tych Spó³ek.[...]
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DECYZJA
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Compagnie Gervais Danone S.A.
we Francji nad ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêcinie
(Nr DDF-71/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Compagnie Gervais Danone S.A. we Francji nad ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêcinie, poprzez nabycie akcji w iloœci
powoduj¹cej przekroczenie 50% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[...]
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DECYZJA
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê prezesa zarz¹du
w Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie funkcji cz³onka zarz¹du Rolimpex S.A. w Warszawie
(Nr DDF-72/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu
przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê prezesa zarz¹du w Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie funkcji cz³onka zarz¹du Rolimpex S.A.
w Warszawie.[...]
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DECYZJA
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Gminê Opole, Urz¹d Miasta Opole Rynek-Ratusz za ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RKT-35/2001)
I. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 9 w zwi¹zku 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 wszczêtej na wniosek Ireny i Seweryna Plebanek, prowadz¹cych
Indywidualne Kancelarie Adwokackie w Opolu, przeciwko Gminie Opole, Urz¹d Miasta Opola Rynek-Ratusz w imieniu Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê dzia³ania Gminy Opole za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazuje siê
zaniechanie praktyki polegaj¹cej na nadu¿ywaniu przez Gminê pozycji dominuj¹cej na rynku najmu lokali u¿ytkowych obejmuj¹cym
strefê I poprzez bezpoœrednie narzucenie nadmiernie wygórowanej ceny za lokale wynajmowane z przeznaczeniem na kancelarie
adwokackie i radców prawnych.
II. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 9 w zwi¹zku z 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.) po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek Ireny i Seweryna Plebanek,
prowadz¹cych Indywidualne Kancelarie Adwokackie w Opolu, przeciwko Gminie Opole, Urz¹d Miasta Opola Rynek-Ratusz w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê dzia³ania Gminy Opole za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i nakazuje siê zaniechanie praktyki polegaj¹cej na nadu¿ywaniu przez Gminê Opole pozycji dominuj¹cej na rynku najmu lokali
u¿ytkowych obejmuj¹cym strefê I poprzez narzucenie wnioskodawcom wynajmuj¹cym lokal z przeznaczeniem na kancelarie
adwokackie nowych warunków umowy najmu zwiêkszaj¹cych stawki czynszowe o 166,77 % w stosunku do wczeœniej
obowi¹zuj¹cych, co ma na celu przyniesienie wynajmuj¹cemu nieuzasadnionych korzyœci wobec braku alternatywnych lokali do
wynajêcia od innych podmiotów.
III. Na podstawie art. 104 Kpa 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.) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na Gminê Opole, Urz¹d Miasta Opola
Rynek-Ratusz, karê pieniê¿n¹ p³atn¹ do bud¿etu Pañstwa w wysokoœci 19.272 PLN (s³ownie z³otych: dziewiêtnaœcie tysiêcy dwieœcie
siedemdziesi¹t dwa z³.) co odpowiada równowartoœci 5.000 euro.
IV. Na podstawie art. 75 w zwi¹zku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz.1319 ze zm.) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanawia siê nakazaæ Gminie Opole, Urz¹d Miasta
Opola Rynek-Ratusz, uiszczenie na rzecz Ireny i Seweryna Plebanek, prowadz¹cych Indywidualne Kancelarie Adwokackie w Opolu
tytu³em zwrotu kosztów postêpowania kwoty 500 PLN (s³ownie z³otych: piêæset) odpowiadaj¹cej wysokoœci poniesionej przez
Wnioskodawców op³aty od wniosku.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwanego, dalej organem antymonopolowym, wp³yn¹³ wniosek Pañstwa
Plebanek prowadz¹cych Indywidualne Kancelarie Adwokackie w Opolu o wszczêcie postêpowania przeciwko Gminie Opole, Urz¹d
Miasta Opola Rynek-Ratusz, pod zarzutem narzucenia najemcom lokali u¿ytkowych nadmiernie wygórowanych cen za wynajmowane
lokale, których wzrost nie znajduje uzasadnienia ani w sytuacji na rynku w³aœciwym najmu lokali u¿ytkowych w mieœcie Opolu (poza
stref¹ 0), ani we wzroœcie cen towarów i us³ug oraz narzucenia Wnioskodawcom wynajmuj¹cym lokal z przeznaczeniem na kancelarie,
nowych warunków umowy najmu zwiêkszaj¹cych stawki czynszowe o 166,77% w stosunku do wczeœniej obowi¹zuj¹cych, co ma
na celu przyniesienie wynajmuj¹cemu nieuzasadnionych korzyœci wobec braku alternatywnych lokali do wynajêcia od innych
podmiotów w mieœcie Opolu w strefie I. W uzasadnieniu Wnioskodawcy podnieœli, ¿e nowe bazowe stawki czynszowe narzucone
przez Gminê w istotny sposób odbiegaj¹ od cen wystêpuj¹cych na rynku najmu nieruchomoœci ustalanych przez jej konkurentów.
Podwy¿ka czynszu nie znajduje uzasadnienia w inflacji lub rosn¹cych cenach us³ug, albowiem czynsz podlega³ systematycznemu
wzrostowi o wskaŸnik wzrostu cen detalicznych towarów i us³ug konsumpcyjnych og³aszanych przez GUS. Wzrost bazowych stawek
czynszowych nie jest równie¿ uzasadniony sytuacj¹ na rynku najmu nieruchomoœci, na którym w ostatnim czasie odnotowuje siê
istotny spadek cen zarówno samych nieruchomoœci, jak i cen ich najmu.
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Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
W strefie I miasta Opola w lokalach stanowi¹cych mienie komunalne zlokalizowanych jest 5 kancelarii adwokackich i radców
prawnych, a w ca³ym mieœcie - w sumie 7. Jakkolwiek postêpowanie prowadzone jest na wniosek dwóch adwokatów prowadz¹cych
kancelarie w Opolu w strefie I, to analizuj¹c kwestiê naruszenia interesu publicznoprawnego w niniejszej sprawie nale¿y mieæ na
uwadze, i¿ stawki czynszu wprowadzane uchwa³ami Zarz¹du Miasta Opola dotycz¹ wszystkich kancelarii prowadzonych w lokalach
stanowi¹cych mienie komunalne, w identycznej sytuacji znaleŸli siê wiêc wszyscy adwokaci i radcowie prawni. Stawki te bêd¹ te¿
wi¹¿¹ce dla ka¿dej kancelarii otwartej w przysz³oœci w lokalu wynajêtym od Gminy. Dzia³ania Gminy na rynku najmu lokali u¿ytkowych
poprzez podwy¿szanie stawki czynszowej maj¹ wp³yw na koszty dzia³alnoœci kancelarii i co za tym idzie równie¿ na wysokoœæ op³at za
us³ugi adwokackie i radcowskie. Ustalenie stawki czynszu na nadmiernie wygórowanym poziomie poci¹gnie za sob¹ koniecznoœæ
podniesienia przez adwokatów i radców prawnych op³at za us³ugi, w konsekwencji pewnej grupie ich dotychczasowych klientów
zamkniêty zostanie, z uwagi na barierê finansowa, dostêp do pomocy prawnej. Z drugiej strony kancelarie adwokackie i radcowskie
zlokalizowane w Opolu stan¹ siê mniej konkurencyjne w stosunku do kancelarii prowadzonych w innych miastach. A wiêc i w szerszym
kontekœcie spo³ecznym i gospodarczym dzia³anie Gminy narusza interes publicznoprawny.
Dziêki silnie dominuj¹cej pozycji na rynku w³aœciwym Gmina Opole mo¿e wp³ywaæ na ogólny poziom cen za wynajem lokali
u¿ytkowych. Maj¹c znaczny udzia³ w rynku dysponuje tak¹ si³¹ ekonomiczn¹, która nie pozwala innym konkurentom, dzia³aj¹cym
legalnymi œrodkami wyeliminowaæ jej z rynku. Ponadto ¿aden jej konkurent dzia³aj¹cy samodzielnie nie jest w stanie wp³yn¹æ na ogólny
poziom cen na rynku, gdy¿ funkcjê lidera cenowego spe³nia w³aœnie Gmina Opole. W sytuacji, gdy Gmina ustala stawki czynszu na
zawy¿onym poziomie zaburzony zostaje rozwój konkurencji na rynku najmu lokali u¿ytkowych bowiem pozostali przedsiêbiorcy
dysponuj¹cy lokalami u¿ytkowymi na wynajem na rynku w³aœciwym nie s¹ zainteresowani w tym, by obni¿aæ wysokoœæ czynszu lub
utrzymywaæ go na dotychczasowym poziomie. Skoro lider cenowy przeprowadza kolejne podwy¿ki czynszu pozostali wynajmuj¹cy
dostosowuj¹ w³asne stawki do stawek lidera cenowego.
Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê ujawniaj¹ siê na rynku. Dlatego te¿ dla w³aœciwego stosowania przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów istotne znaczenie ma wyznaczenie rynku w³aœciwego w danej sprawie. Rynek w ujêciu przedmiotowym
odnosi siê do wszystkich towarów jednego rodzaju, które poprzez szczególne w³aœciwoœci, w szczególnoœci zaœ przeznaczenie,
u¿ytkowoœæ i cenê odró¿niaj¹ siê od innych towarów w taki sposób, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ dowolnej ich zamiany. Rynek pod
wzglêdem przedmiotowym (asortymentowym) tworz¹ wiêc towary, które z punktu widzenia nabywcy charakteryzuj¹ siê
substytutywnoœci¹. Pomimo wiêc podobnego pod wzglêdem przedmiotowym asortymentu, lokali u¿ytkowych zlokalizowanych w
strefie I miasta w porównaniu do innych lokali u¿ytkowych w tym mieœcie, lokali u¿ytkowych w strefie I i poza ni¹ nie mo¿na, z punktu
widzenia ogó³u nabywców (najemców), uznaæ za subsytutywne. W odniesieniu do lokali u¿ytkowych w strefie I mechanizmy rynkowe
kszta³tuj¹ wy¿sze czynsze najmu od czynszów stosowanych w strefach II i III, i zarazem ni¿sze od czynszów pobieranych w strefie „0".
Zró¿nicowanie czynszów z uwagi na lokalizacjê w danej strefie jest uzasadnione odmiennymi warunkami prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, z uwagi na odleg³oœæ od œcis³ego centrum miasta.
W niniejszej sprawie rynkiem w³aœciwym jest rynek wynajmu lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w strefie I podzia³u
administracyjnego miasta Opola, w której to usytuowany jest lokal u¿ytkowy stanowi¹cy w³asnoœæ Gminy Opole, a wynajmowany
przez Wnioskodawców. Tak wiêc rynkiem w ujêciu geograficznym s¹ ulice i place zaliczone przez Gminê do strefy I, a w ujêciu
asortymentowym lokale u¿ytkowe znajduj¹ce siê w tej strefie.
Dla stwierdzenia stosowania przez przedsiêbiorcê praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê z art. 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów niezbêdne jest ustalenie, i¿ posiada on na rynku pozycjê dominuj¹c¹. Organ antymonopolowy ustali³, ¿e udzia³ Gminy
w rynku najmu lokali u¿ytkowych w strefie I przekracza 40%. Nie zosta³y zatem potwierdzone informacje przedstawione przez Gminê
o jej 25% udzia³u w rynku w³aœciwym. Oznacza to, ¿e dzia³ania Gminy na tym rynku mog¹ byæ rozpatrywane w kontekœcie nadu¿ywania
pozycji dominuj¹cej i stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê okreœlonych w art. 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
W tym miejscu dodaæ nale¿y, ¿e istot¹ ka¿dej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê jest bezprawne zastosowanie (nadu¿ycie) przez
przedsiêbiorcê si³y rynkowej, jak¹ daje odpowiednio wysoki udzia³ w rynku, prowadz¹ce do ograniczenia samodzielnoœci pozosta³ych
uczestników rynku (kontrahentów lub konsumentów) i wymuszanie uczestnictwa w rynku za zasadach narzuconych, z regu³y mniej
korzystnych, ni¿by to wynika³o z dzia³ania nieskrêpowanych mechanizmów rynkowych w warunkach istnienia konkurencji. Nie chodzi
o ochronê jakiejkolwiek samodzielnoœci uczestników rynku, lecz tylko takiej, która jest zagro¿ona dzia³aniem dominanta. W œwietle
postawionego zarzutu z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy nale¿a³o zatem ustaliæ, czy w okolicznoœciach sprawy mia³o miejsce narzucanie ceny
kontrahentowi oraz czy cena jest nadmiernie wygórowana.
Je¿eli chodzi o narzucanie ceny dzia³anie to cechuje siê jednostronnoœci¹ i przymusem towarzysz¹cym jego wykonywaniu.
Cena narzucana jest dziêki zajmowaniu przez danego przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku i wykorzystywaniu jej w zwi¹zku
z posiadan¹ si³¹ rynkow¹. W niniejszej sprawie Gmina Opole jako przedsiêbiorca z dominuj¹cym udzia³em w rynku najmu lokali
u¿ytkowych zlokalizowanych w strefie I dysponuje potencja³em niezbêdnym do narzucenia swojemu kontrahentowi ceny.
Dysponowanie si³¹ rynkow¹ umo¿liwiaj¹c¹ narzucanie warunków umów nie przes¹dza, ¿e z takim narzuceniem mamy do czynienia
w ka¿dym z przypadków.
Zgodnie z orzecznictwem antymonopolowym, o tym czy w konkretnej sytuacji treœæ umowy zosta³a kontrahentowi narzucona, czy
1
te¿ umowa by³a rezultatem negocjacji w ramach przys³uguj¹cej stronom swobody kontraktowania (353 Kc) decyduje ostatecznie treœæ
umowy oraz okolicznoœci jej zawarcia. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e kontrahenci bior¹cy udzia³ w grze rynkowej, zachowuj¹ siê racjonalnie.
Zgodnie z tym za³o¿eniem, je¿eli kontrahent przedsiêbiorcy dominuj¹cego na rynku nie jest w stanie negocjowaæ treœci umowy to
ograniczana jest jego samodzielnoœæ - warunki umowy s¹ mu jednoczeœnie narzucane. W konkretnych okolicznoœciach rozpatrywanej
sprawy nale¿y uznaæ, ¿e Gmina wykorzystuj¹c swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê na rynku, próbowa³a narzuciæ Wnioskodawcom niekorzystn¹
dla nich cenê. Jakkolwiek Pañstwo Plebanek odmówili podpisania Aneksu Nr 1/2001 wprowadzaj¹cego do umowy najmu stawkê
2
33 z³/m , do czasu rozstrzygniêcia sprawy przez organ antymonopolowy, to bior¹c pod uwagê, ¿e bazowe stawki czynszu ustalane s¹
uchwa³ami Zarz¹du Miasta, a wiêc aktami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa miejscowego, nie mo¿na stwierdziæ, by w d³u¿szej
perspektywie mieli mo¿liwoœæ nie przyjêcia nowych warunków, czy negocjowania wysokoœci czynszu.
Przez cenê nadmiernie wygórowan¹ w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mo¿na
rozumieæ cenê narzucon¹ nabywcy przez podmiot dominuj¹cy, z racji posiadanej si³y rynkowej ra¿¹co zawy¿on¹ w stosunku do
wartoœci œwiadczenia. Taka cena istotnie narusza zasadê ekwiwalentnoœci œwiadczeñ uczestników umowy.
Organ antymonopolowy zastosowa³ w niniejszym postêpowaniu kryterium porównawcze w odniesieniu do cen na innych lokalnych
rynkach najmu lokali u¿ytkowych, to jest w miastach o podobnej liczbie ludnoœci i zwróci³ siê do zarz¹dów 11 miast województwa œl¹skiego
o przedstawienie informacji o warunkach, na jakich wynajmowane s¹ lokale u¿ytkowe stanowi¹ce mienie komunalne, w szczególnoœci na
jakich warunkach wynajmowane s¹ lokale z przeznaczeniem na kancelarie adwokackie i radców prawnych.
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Na brak uzasadnienia dla wysokoœci czynszu pobieranego od kancelarii adwokackich i radcowskich przez Gminê wskazuj¹ równie¿
okolicznoœci, w jakich przeprowadzano kolejne zmiany wysokoœci op³aty. W 2000 r. w strefie I stawka czynszu dla kancelarii
adwokackich i radcowskich wynosi³a wed³ug tabeli bazowych stawek czynszu 15,63 z³/m2. Uchwa³¹ z dnia 21.12.2000 r. ustalono dla
tej grupy najemców stawkê na poziomie 48 z³/m2, a nastêpnie uchwa³¹ z dnia 01.03.2001 r. uchylono j¹ i zast¹piono stawk¹ 33 z³/m2, ale
2
i ta stawka, na skutek protestów najemców, zosta³a zmieniona i obni¿ona do kwoty 25 z³/m . Trudno zatem uznaæ, by wysokoœæ czynszu
dla kancelarii adwokackich i radców prawnych mia³a swoje uzasadnienie w warunkach panuj¹cych na rynku najmu lokali u¿ytkowych,
przeczy temu bowiem tak czêste dokonywanie zmian w wysokoœci stawek czynszu i tak znaczne ró¿nice pomiêdzy wysokoœci¹
stawek wprowadzanych kolejnymi uchwa³ami Zarz¹du Miasta. Ze sposobu zmiany stawek bazowych czynszu wynika, ¿e nie zosta³y
one dokonane w oparciu o sporz¹dzon¹ kalkulacjê, porównanie, ponoszone koszty, lecz w oparciu o subiektywnie podjêt¹ w oderwaniu
od realiów gospodarczych decyzjê. Co prawda w piœmie z dnia 27.06.2001 r. Gmina podnios³a, ¿e zmiana stawek odzwierciedla wyniki
porównawcze przeprowadzonego przez ni¹ badania stawek czynszu w lokalach Opola i innych miast kraju, ale badanie organu
2
antymonopolowego w aktach sprawy nie potwierdzi³o zasadnoœci podwy¿ek nawet do poziomu 25 z³/m . W ocenie organu
antymonopolowego w okolicznoœciach faktycznych niniejszej sprawy zarzut bezpoœredniego narzucania przez Gminê kancelariom
adwokackim i radcowskim nadmiernie wygórowanego czynszu jest uzasadniony.
Drug¹ zarzucan¹ Gminie Opole praktyk¹ ograniczaj¹c¹ konkurencjê jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
wynajmu lokali u¿ytkowych, poprzez narzucenie Wnioskodawcom wynajmuj¹cym lokal z przeznaczeniem na kancelarie adwokacie
nowych warunków umowy najmu zwiêkszaj¹cych stawki czynszowe, co ma na celu przyniesienie wynajmuj¹cemu nieuzasadnionych
korzyœci wobec braku alternatywnych lokali do wynajêcia od innych podmiotów. Stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów praktyk¹ ograniczaj¹c¹ konkurencjê jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polegaj¹ce na
narzucaniu przez przedsiêbiorcê uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci. W tym miejscu nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e fakt nie podpisania przez Pañstwa Plebanek Aneksu Nr 1/2001 wprowadzaj¹cego do umowy najmu lokalu
u¿ytkowego now¹ stawkê czynszu nie stanowi przeszkody dla oceny proponowanych jej nowych warunków umowy w kontekœcie art. 8
ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dla bytu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê nie jest konieczne
wyst¹pienie na rynku dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów. Wed³ug utrwalonych kierunków
orzecznictwa ju¿ sama mo¿liwoœæ wyst¹pienia takich skutków uzasadnia uruchomienie ustawowych sankcji, a w szczególnoœci
przewidzianej w art. 8 w zakresie nakazania zaniechania praktyk. Takie stanowisko dobitnie wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku
z dnia 12.05.1997 r. I CKN 114/97 wskazuj¹c, ¿e istota rozpoznawanej sprawy nie sprowadza siê do tego, czy wnosz¹cy kasacjê odnosi
korzyœci z ca³oœci prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, lecz do tego, czy w zawieranych umowach zastrzega sobie uzasadnione,
czy nieuzasadnione korzyœci. Taka sytuacja niew¹tpliwie ma miejsce w okolicznoœciach faktycznych sprawy. Chocia¿ umowa najmu na
nowych warunkach nie dosz³a do skutku i strony ³¹czy umowa w jej dotychczasowym brzmieniu, to w razie gdyby Aneks Nr 1/2001
zosta³ podpisany przez obie strony wywo³a³by skutki w postaci narzucenia uci¹¿liwych warunków umowy.
Zgromadzony materia³ dowodowy potwierdza, ¿e inne kancelarie przyjê³y zmiany wynikaj¹ce z aneksów, wiêc narzucono im
uci¹¿liwe warunki umowy. Za uci¹¿liwy warunek umowy nale¿y uznaæ ka¿dy warunek oznaczaj¹cy dla jednej ze stron umowy ciê¿ar
wiêkszy od powszechnie przyjêtych w stosunkach danego rodzaju. Ustalenia te powinny byæ dokonane wed³ug kryteriów
obiektywnych. Osi¹gane przez podmiot gospodarczy stosuj¹cy praktykê monopolistyczn¹ z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów nieuzasadnione korzyœci s¹ odpowiednikiem uci¹¿liwych warunków umów narzuconych kontrahentowi
w relacjach ekwiwalentnoœci wzajemnych œwiadczeñ uczestników umowy. Nieuzasadnione korzyœci okreœlaj¹ sytuacjê korzystniejsz¹
od powszechnie przyjêtych w stosunkach danego rodzaju. W sprawie bêd¹cej przedmiotem postêpowania, przyjêcie przez
Wnioskodawców narzucanych im warunków umowy najmu doprowadzi³oby do uzyskania przez Gminê nieuzasadnionych korzyœci
w postaci dodatkowych wp³ywów zwi¹zanych bezpoœrednio ze wzrostem czynszu. Na mo¿liwoœæ t¹ wskazuje pobieranie przez Gminê
za wynajem lokali u¿ytkowych z przeznaczeniem na kancelarie adwokackie i radcowskie nadmiernie wygórowanego czynszu, co
zosta³o wykazane w uzasadnieniu punktu I sentencji decyzji. W piœmie z dnia 31.07.2001 r. Gmina podnios³a, ¿e wp³ywy uzyskiwane
z czynszów nie pozwalaj¹ na pokrycie kosztów eksploatacji, nie przedstawi³a jednak ¿adnych dowodów na t¹ okolicznoœæ. W zwi¹zku
z tym mo¿na stwierdziæ, ¿e podwy¿ka czynszów zosta³a oparta na subiektywnej decyzji Gminy. Zobowi¹zanie najemcy do
zaakceptowania zmiany wysokoœci bazowej stawki czynszu nastêpuj¹cej w oparciu o nieokreœlone w umowie okolicznoœci maj¹ce
rzekomo wp³yw na wysokoœæ czynszu bez zakreœlenia ¿adnego limitu dla zastosowanych podwy¿ek niew¹tpliwie stanowi próbê
narzucenia najemcom uci¹¿liwych warunków umów mog¹cych przynieœæ Gminie nieuzasadnione korzyœci. (Podobnie - wyrok S¹du
Antymonopolowego z dnia 14.02.2001 r. sygn. akt XVII Ama 85/00 i 86/00).
Zgodnie z treœci¹ art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów je¿eli przedsiêbiorca dopuœci³ siê naruszenia
zakazu okreœlonego w art. 8 organ antymonopolowy mo¿e na³o¿yæ w drodze decyzji karê pieniê¿n¹ w wysokoœci stanowi¹cej
równowartoœæ od 1.000 do 5.000.000 euro, jednak nie wiêkszej ni¿ 10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym
poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary. W myœl art. 115 wartoœæ euro, o której mowa w przepisach ustawy, podlega przeliczeniu na z³ote
wed³ug kursu œredniego walut obcych og³oszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzaj¹cego rok na³o¿enia kary. Organ antymonopolowy wymierzy³ karê w wysokoœci 5.000 euro, co stanowi 19.272 z³.[...]
12
DECYZJA
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ad Przetwórstwa Hutniczego
„STALPRODUKT" S.A. w Bochni nad Hut¹ Buczek S.A. w Sosnowcu
(Nr DDP-58/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Zak³ad Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT" S.A. w Bochni nad Hut¹ Buczek S.A. w Sosnowcu, poprzez
nabycie akcji Huty w iloœci powoduj¹cej przekroczenie 50% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[...]
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DECYZJA
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Krakowsk¹ Fabrykê Kabli S.A. w Krakowie
nad Elektrim Kable S.A. w Warszawie
(Nr DDP-60/2001)
I. Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.)
po rozpoznaniu odwo³ania Krakowskiej Fabryki Kabli S.A. w Krakowie od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 14 wrzeœnia 2001 r., Nr DDP-35/01 uchyla siê w ca³oœci tê decyzjê.
II. Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Krakowsk¹ Fabrykê Kabli S.A. w Krakowie nad Spó³k¹ Elektrim Kable S.A. w Warszawie, poprzez nabycie akcji
tej Spó³ki w iloœci powoduj¹cej osi¹gniêcie 70,49% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spó³ki.[...]
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DECYZJA
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ZPR-Express Sp. z o.o. w Warszawie
nad Media Express Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDI-61/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez ZPR-Express Sp. z o.o. w Warszawie nad Media Express Sp. z o.o. w Warszawie.[...]
15
DECYZJA
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez UPM - Kymmene Beteiligungs GmbH
w Niemczech nad G. Haindl' sche Papierfabriken KgaA w Niemczech
(Nr DDF-73/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli kontroli przez UPM - Kymmene Beteiligungs GmbH w Niemczech nad G. Haindl' sche Papierfabriken KgaA w Niemczech.[...]
16
DECYZJA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez United Technologies Holdings S.A.
we Francji nad Wytwórni¹ Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów" S.A. w Rzeszowie
(Nr DDP-59/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez United Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórni¹ Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów" S.A. w Rzeszowie.[...]
17
DECYZJA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy PORTA MEDYK Sp. z o.o.
w Szczecinie przez Stoczniê Szczeciñsk¹ PORTA HOLDING S.A. w Szczecinie, Jana Achrema, Jana Malczewskiego, Andrzeja
Niezgodê i Wies³awê Nowak - Steciuk
(Nr RGD-30/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy PORTA MEDYK Sp. z o.o. w Szczecinie przez Stoczniê Szczeciñsk¹ PORTA HOLDING S.A.
w Szczecinie oraz przedsiêbiorców Jana Achrema, Jana Malczewskiego, Andrzeja Niezgodê i Wies³awê Nowak - Steciuk.[…]
18
DECYZJA
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy STARTER Sp. z o.o.
w Poznaniu przez Polski Zwi¹zek Motorowy „AUTOTOUR" Sp. z o.o. w Warszawie, ADAC Beteiligungs-und Wirtschaftdienst
GmbH w Niemczech i ANWB B.V. w Holandii
(Nr DDF-74/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy STARTER Sp. z o.o. w Poznaniu przez Polski Zwi¹zek Motorowy „AUTOTOUR"
Sp. z o.o. w Warszawie, ADAC Beteiligungs-und Wirtschaftdienst GmbH w Niemczech i ANWB B.V. w Holandii.[...]
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19
DECYZJA
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez Gminê ¯urawica
(Nr RKR-20/2001)
Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i 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 przeprowadzeniu - z urzêdu - postêpowania antymonopolowego, w imieniu Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez Gminê ¯urawica praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku dostawy wody, poprzez bezpoœrednie narzucanie odbiorcom ceny
wody, przejawiaj¹ce siê w ustaleniu tej ceny na poziomie 115% ceny zakupu wody w PWiK w Przemyœlu, bez uwzglêdnienia faktycznie
ponoszonych kosztów utrzymania i eksploatacji gminnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.
UZASADNIENIE
Do Delegatury Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie (dalej organ antymonopolowy) wp³ynê³o w dniu
12.04.2001 r. pismo F.W. - radnego Gminy ¯urawica - w sprawie naruszenia przez tê Gminê przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm., zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹). Zdaniem radnego,
Gmina ¯urawica nie przestrzega zawartego w tej ustawie zakazu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku dostaw wody i
odbioru œcieków, poniewa¿ narzuca swoim kontrahentom, tj. mieszkañcom, ceny za dostawê wody nadmiernie wygórowane w
stosunku do ponoszonych kosztów. Ceny te - pomimo wysokich dotacji ze strony Gminy - s¹ znacznie wy¿sze od cen obowi¹zuj¹cych
w gminach oœciennych.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Stosownie do treœci art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.)
Gmina jest uprawniona do podjêcia decyzji o sposobie i formach realizacji zadañ w³asnych, maj¹cych na celu zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnoty, w tym zakresie zaopatrzenia jej mieszkañców w wodê i odprowadzania œcieków. W szczególnoœci mo¿e powierzyæ
wykonywanie tych zadañ komunalnej jednostce organizacyjnej albo wybranej osobie prawnej - co w niniejszej sprawie uczyni³a,
powierzaj¹c eksploatacjê sieci Przedsiêbiorstwu Konserwacji i Urz¹dzeñ Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM" Sp. z o.o. w Rzeszowie
(PKiUWM „PEKUM"). Z kolei na podstawie pkt 2 przywo³anego wy¿ej przepisu Gmina mo¿e - o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej
- podj¹æ uchwa³ê okreœlaj¹c¹ wysokoœæ cen i op³at za us³ugi komunalne o charakterze u¿ytecznoœci publicznej albo sposób ich ustalania.
Zasady ustalania op³at za dostarczania wody i odprowadzanie œcieków okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oraz zasad ustalania op³at i wprowadzanie œcieków (Dz. U. Nr 151,
poz. 716 ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 2 tego rozporz¹dzenia, podstaw¹ ustalania tych op³at s¹ planowane roczne koszty utrzymania i
eksploatacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, powiêkszone o narzut zysku.
Fakt, i¿ stosowany przez Gminê sposób ustalania ceny za wodê nie opiera siê na przewidywanych kosztach dzia³alnoœci wodnoœciekowej lecz przewiduje automatyczn¹ zmianê ceny ka¿dorazowo do poziomu 115% ceny p³aconej przez eksploatora PWiK
w Przemyœlu - a zatem, i¿ sposób ten nie uwzglêdnia cytowanej wy¿ej zasady wynikaj¹cej z § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia z 1996 r. - stanowi³
dla organu antymonopolowego podstawê do wszczêcia postêpowania antymonopolowego.
W toku tego postêpowania organ antymonopolowy postanowi³ dokonaæ oceny, czy skutkiem odst¹pienia przez Gminê od
obowi¹zuj¹cych zasad ustalania ceny nie jest naruszeniem art. 8 ustawy antymonopolowej.
Istot¹ praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê okreœlonych w tym przepisie jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku
w³aœciwym. Bezsporne w niniejszej sprawie jest, ¿e Gmina ¯urawica posiada na lokalnym rynku dostaw wody i odbioru œcieków
wyznaczonym jej granicami administracyjnymi pozycjê dominuj¹c¹, w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej, a zatem jej
dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ zadañ o charakterze publicznym w tym zakresie podlegaj¹ kontroli organu antymonopolowego.
Zasadne jest zatem dokonanie oceny, czy Gmina nadu¿y³a swojej si³y rynkowej na tym rynku, poprzez naruszenie interesu publicznego,
który w przedmiotowej sprawie nale¿y uto¿samiæ z interesem ogó³u odbiorców wody z terenu Gminy ¯urawica.
Zgodnie z hipotez¹ art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, jedn¹ z form nadu¿ycia dominuj¹cej pozycji rynkowej jest
bezpoœrednie narzucanie nieuczciwych cen. Wprawdzie ustawa ta - podobnie jak ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050) - nie zawiera normatywnej definicji „ceny nieuczciwej", to jednak - zdaniem organu antymonopolowego - przyj¹æ nale¿y,
i¿ cena nieuczciwa to taka, która umo¿liwia przedsiêbiorcy, który zmonopolizowa³ lub zdominowa³ rynek, osi¹gniêcie korzyœci o wiele
wiêkszych ni¿ uda³oby mu siê osi¹gn¹æ w warunkach rynku konkurencyjnego oraz osi¹gniêcie tzw. „renty monopolowej".
W przypadku, gdy przedmiotem analizy s¹ zachowania przedsiêbiorcy reprezentuj¹cego stronê poda¿ow¹ rynku - a zatem
sprzedaj¹cego - za cenê nieuczciw¹ nale¿y uznaæ cenê nadmiernie wygórowan¹ (w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy
antymonopolowej), a zatem cenê ustalon¹ na poziomie znacznie przekraczaj¹cym wartoœæ ekonomiczn¹ oferowanego towaru lub
us³ugi. Wartoœæ ekonomiczna towaru to z kolei suma poniesionych kosztów w³asnych wytworzenia, kosztów sprzeda¿y i stosownego
zysku, który jest celem ka¿dej dzia³alnoœci gospodarczej.
Stosownie do ukszta³towanego ju¿ orzecznictwa S¹du Antymonopolowego, analiza cen pod k¹tem ceny nadmiernie
wygórowanej winna uwzglêdniaæ nadto kryteria porównawcze odwo³uj¹ce siê do:
- cen pobieranych przez konkurentów, dzia³aj¹cych w podobnych warunkach na tych samych rynkach produktowych lecz innych
rynkach geograficznych,
- rentownoœci, rozumianej jako stosunek kwoty zysku do kosztów w³asnych (tak: wyrok z dnia 25.06.1992 r., sygn. akt Amr 10/92).
Zdaniem organu antymonopolowego ustalon¹ przez Gminê cenê nale¿a³oby uznaæ za nadmiernie wygórowan¹ tak¿e wówczas,
gdyby zapewnia³a ona wysoki zysk nie samej Gminie, a wybranemu przez ni¹ eksploatorowi sieci. W takim przypadku istnia³yby
bowiem przes³anki do stwierdzenia, ¿e Gmina swoj¹ dominacjê rynkow¹ wynikaj¹c¹ z posiadanych uprawnieñ do podejmowania
decyzji w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty nadu¿y³a w ten sposób, i¿ z naruszeniem interesów tej wspólnoty
(odbiorców wody) zapewni³a nieuzasadnione korzyœci.
Postêpowanie dowodowe nie potwierdzi³o powy¿szej hipotezy.
Dokonana przez organ antymonopolowy analiza danych liczbowych przed³o¿onych przez PKiUWM „PEKUM" pozwoli³a na
3
ustalenie, i¿ jednostkowy koszt dostarczenia 1 m wody do odbiorców z terenu Gminy ¯urawica wyniós³ 2,83 z³. Oznacza to, ¿e
ustalona przez Gminê cena wody w wysokoœci 2,28 z³ nie tylko nie umo¿liwia osi¹gniêcia zysków, ale nawet nie pozwala na pokrycie
kosztów ponoszonych przez eksploatora.
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Odnosz¹c siê do argumentów radnego F.W. dotycz¹cych niegospodarnego - jego zdaniem - prowadzenia gospodarki wodnokanalizacyjnej (zw³aszcza w okresie funkcjonowania umowy z Firm¹ „PROBUD") wyra¿aj¹cego siê: brakiem nale¿ytego nadzoru,
dopuszczeniem do powstania znacznych strat wody oraz brakiem przejrzystoœci rozliczeñ z tym przedsiêbiorc¹ - organ
antymonopolowy stoi na stanowisku, i¿:
- wliczanie strat wody w cenê nie stanowi nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej. Stanowisko to znajduje oparcie w wyroku S¹du
Antymonopolowego z dnia 22.09.1999 r., sygn. akt XVII Ama 54/99 (Wokanda z 2001 r., zeszyt 2, poz. 53), w którym
stwierdzono, i¿ „nadmierne ubytki wody mog¹ zostaæ wliczone w jej cenê, o ile s¹ one nie do unikniêcia przy istniej¹cym stanie
technicznym urz¹dzeñ sieci wodno-kanalizacyjnej".
- wykracza poza zakres przedmiotowy ustawy antymonopolowej ocena ewentualnych nieprawid³owoœci lub naruszenia przez
Gminê zasad gospodarnoœci, celowoœci i prawid³owoœci wykorzystania mienia komunalnego, mog¹cych stanowiæ potencjalne
naruszenie innych przepisów reguluj¹cych dzia³alnoœæ Gminy. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e organ antymonopolowy jako
centralny organ administracji rz¹dowej dzia³a w ramach swej w³aœciwoœci rzeczowej. S¹d Antymonopolowy w uzasadnieniu do
wyroku z dnia 25.06.2001 r. (sygn. akt XVII Ama 84/00) podkreœli³, i¿ „...Prezes UOKiK (...) w postêpowaniu antymonopolowym
dokonuje oceny, czy dosz³o do naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Nie dokonuje zaœ ustalenia i oceny, czy w danych
stosunkach prawnych dosz³o do naruszenia jakiegokolwiek prawa. Ustawa antymonopolowa wyznacza bowiem ramy i granice
mo¿liwoœci ¿¹dania ochrony". Oznacza to, i¿ organ antymonopolowy uprawniony jest wy³¹cznie do kontroli zgodnoœci dzia³añ
Gminy z przepisami ustawy antymonopolowej.
W tym stanie rzeczy nale¿y podkreœliæ, i¿ przeprowadzone postêpowanie antymonopolowe nie dostarczy³o dowodów
potwierdzaj¹cych zarzut, i¿ Gmina ¯urawica - ustalaj¹c cenê wody na poziomie 115% ceny jej zakupu w PWiK w Przemyœlu, bez
równoczesnego uwzglêdnienia faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania i eksploatacji gminnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê nadu¿y³a swojej pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku dostawy wody, w sposób okreœlony w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy
antymonopolowej.[...]
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DECYZJA
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu i jego dealerów
(Nr RWR-34/2001)
Na podstawie:
I. art. 104 Kpa i art. 9 w zwi¹zku 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.) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu wszczêtej z urzêdu sprawy
przeciwko OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu, oraz jego dealerom:
- ZETO S.A. w Tarnowie,
- Markowi Brzozowskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Optimus Wektra w P³ocku,
- OPTIMUS £ódŸ Sp. z o.o. w £odzi,
- OPTIMUS Poznañ Sp. z o.o. w Poznaniu
- P.P.H.U. PROTEUSS Sp. z o.o. w Nowym S¹czu,
- Janowi P³awnickiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Inter Market Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
we Wroc³awiu,
nakazuje siê zaniechanie stosowania przez OPTIMUS S.A. i wy¿ej wymienionych dealerów praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
polegaj¹cej na zawarciu porozumienia cenowego pomiêdzy OPTIMUS S.A. i wy¿ej wymienionych dealerami, w wyniku którego zosta³y
ustalone ceny sprzeda¿y (detaliczne) urzadzen fiskalnych uzytkownikom koncowym.
II. art. 104 Kpa i art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy powo³anej w pkt I w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, nie stwierdza siê stosowania przez OPTIMUS S.A. i wy¿ej wymienionych dealerów praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
polegaj¹cej na zawarciu porozumienia pomiêdzy OPTIMUS S.A. i wy¿ej wymienionymi dealerami, w wyniku którego dealerzy ci nie mog¹
zakupywaæ materia³ów eksploatacyjnych do kas fiskalnych marki OPTIMUS od innych producentów ni¿ OPTIMUS-iC S.A.
III. art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ustawy powo³anej w pkt I. w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, umarza siê w stosunku do OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu oraz jego dealerów :
- Dariusza £ukasza, Dariusza Kopacza, Henryka PoŸniaka prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ P.P.H.U.
HDD-KOMPUTER s.c. w Bielsku-Bia³ej,
- Pronox Technology S.A. w Katowicach i Poznaniu
wszczête z urzêdu postêpowanie administracyjne przeciwko OPTIMUS S.A. oraz jego wy¿ej wymienionym dealerom, odnoœnie zarzutu
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na zawarciu porozumienia cenowego pomiêdzy OPTIMUS S.A. i wy¿ej wymienionymi
dealerami, w wyniku którego zosta³y ustalone ceny sprzeda¿y (detaliczne) urzadzen fiskalnych uzytkownikom koncowym
IV. art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 i art. 80 ustawy powo³anej w pkt I. w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, umarza siê w stosunku do OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu, oraz jego dealerów:
- Dariusza £ukasza, Dariusza Kopacza, Henryka PoŸniaka prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ P.P.H.U.
HDD-KOMPUTER s.c. w Bielsku-Bia³ej,
- Pronox Technology S.A. w Katowicach i Poznaniu
wszczête z urzêdu postêpowanie przeciwko OPTIMUS S.A. oraz jego wy¿ej wymienionym dealerom, odnoœnie zarzutu praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na zawarciu porozumienia pomiêdzy OPTIMUS S.A. i wy¿ej wymienionymi dealerami,
w wyniku którego dealerzy ci nie mog¹ zakupywaæ materia³ów eksploatacyjnych do kas fiskalnych marki OPTIMUS od innych
producentów ni¿ OPTIMUS-iC S.A.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wroc³awiu, zwany dalej „organem antymonopolowym",
przeprowadzi³ z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce dotycz¹ce ustalenia pozycji rynkowej i warunków handlowych firm dzia³aj¹cych
na krajowym rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych. W wyniku powy¿szego postêpowania organ antymonopolowy m.in. okreœli³ udzia³y
najwiêkszych firm dzia³aj¹cych na ww. rynku oraz ustali³, i¿ w umowach dystrybucyjnych niektórych firm, w tym w umowach
dystrybucyjnych OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu, zwanej dalej OPTIMUS, wystêpuj¹ postanowienia umowne mog¹ce naruszaæ
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹".
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Przeprowadzone postêpowanie wyjaœniaj¹ce wobec firmy OPTIMUS S.A. wykaza³o, i¿ w zawartych umowach dystrybucyjnych
pomiêdzy tym przedsiêbiorc¹ i jego dealerami, w których zosta³y ustalone sztywne ceny sprzeda¿y (detaliczne) urz¹dzeñ fiskalnych
u¿ytkownikom koñcowym, mog³o dojœæ do naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Ponadto ustalono, i¿ mog³o równie¿
nast¹piæ naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 tej ustawy w nastêpstwie zobowi¹zania dealerów do nabywania materia³ów eksploatacyjnych do
kas fiskalnych marki OPTIMUS jedynie od OPTIMUS-iC S.A.
Dystrybucja wyrobów OPTIMUS-iC S.A. odbywa siê za poœrednictwem OPTIMUS S.A., który dokonuje sprzeda¿y g³ównie za
poœrednictwem dealerów. Dealerem jest przedsiêbiorca, który podpisa³ umowê o wspó³pracy w zakresie handlu i serwisu i realizuje
sprzeda¿ do odbiorców koñcowych. Z dystrybutorami kas fiskalnych produkowanych przez OPTIMUS-iC S.A., OPTIMUS S.A. zawiera
umowy o wspó³pracy w zakresie handlu i serwisu, czyli tzw. umowy dealerskie. Umowy takie zawarte zosta³y m.in. z ZETO S.A.,
OPTIMUS £ódŸ Sp. z o.o., OPTIMUS Poznañ Sp. z o.o., P.P.H.U. PROTEUSS Sp. z o.o., Marek Brzozowski Optimus Wektra,
Jan P³awnicki Inter Market Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe. Powy¿szych umów nie zawarto z HDD-Komputer s.c. oraz Pronox
Technology, dla których sprzeda¿ urz¹dzeñ fiskalnych stanowi margines dzia³alnoœci.
Wszystkie umowy dealerskie zawieraj¹ zapisy o obowi¹zku stosowania cen ustalonych przez OPTIMUS S.A. i OPTIMUS-iC S.A.
podczas sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych u¿ytkownikom koñcowym. Powy¿sze zapisy znajduj¹ siê w § 4 ust. 1 umowy, dotycz¹cym
strategii cenowej: ,,Sprzeda¿ kas fiskalnych, wyposa¿enia dodatkowego, materia³ów eksploatacyjnych oraz oprogramowania
Odbiorcom Koñcowym, bêdzie siê odbywaæ wed³ug cen ustalonych przez Producenta i Dystrybutora". Ponadto umowy dealerskie
zawieraj¹ zapis o obowi¹zku zakupu materia³ów eksploatacyjnych do kas w OPTIMUS S.A., zaœ od innych dostawców tylko za zgod¹
OPTIMUS S.A (§ 3 ust. 1).
W trakcie postêpowaniu administracyjnego nast¹pi³ podzia³ Spó³ki Akcyjnej OPTIMUS przez wydzielenie w trybie okreœlonym w
art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spó³ek handlowych w drodze przeniesienia czêœci maj¹tku Spó³ki na Spó³kê Optimus Technologie S.A.
Spó³ka ta przejê³a m.in. prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z umów zawartych przez spó³kê dzielon¹ oraz firmê (po podziale firma spó³ki
dzielonej uleg³a zmianie na „Grupa Onet.pl. Spó³ka Akcyjna", natomiast firma spó³ki przejmuj¹cej uleg³a zmianie na „OPTIMUS S.A.").
Po podziale OPTIMUS S.A. zadeklarowa³ przed organem antymonopolowym zmianê umów dealerskich poprzez dostosowanie ich
zapisów do obowi¹zuj¹cego prawa. W szczególnoœci odnoœnie cen projekt aneksu do umowy dealerskiej przewiduje, i¿ sprzeda¿ kas
fiskalnych, wyposa¿enia dodatkowego, materia³ów eksploatacyjnych oraz oprogramowania odbiorcom koñcowym, bêdzie siê
odbywaæ wed³ug cen ustalonych przez dealera, który przy ich ustalaniu ma sugerowaæ siê cennikiem producenta.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje:
Art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, w ramach którego rozstrzygane jest prowadzone postêpowanie administracyjne
o stosowanie zakazanych prawem praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê stanowi, ¿e ww. praktykami s¹ porozumienia, których celem
jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym polegaj¹ce na ustalaniu,
bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów. Porozumienia cenowe, kwalifikowane jako
praktyki monopolistyczne, s¹ zakazane prawem antymonopolowym, poniewa¿ uderzaj¹ one wprost w konkurencjê, eliminuj¹c j¹ lub
znacznie ograniczaj¹c. Ich funkcjonowanie sprzeczne jest wiêc z interesem publicznym. W interesie publicznym le¿y bowiem to, aby
konkurencja na rynku by³a efektywna. Dlatego Prezes Urzêdu przeciwdzia³aj¹c ograniczaniu, eliminowaniu b¹dŸ zniekszta³caniu
konkurencji, wype³nia cel art. 1 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
W niniejszej sprawie - dla prawnego bytu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê opisanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 4 pkt 4 i 5
oraz art. 6 ustawy antymonopolowej, niezbêdne jest wiêc ³¹czne wyst¹pienie nastêpuj¹cych przes³anek:
1) zawi¹zanie siê porozumienia wed³ug zasad okreœlonych w cytowanym wy¿ej artykule 4 pkt 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) ³¹czny udzia³ w rynku uczestników porozumienia przekraczaj¹cy 10%;
3) wynikaj¹ce z tego porozumienia - którego celem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na
rynku w³aœciwym - ustalenie bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów.
W niniejszej sprawie - zdaniem Prezesa Urzêdu - poprzez zawarcie umów dystrybucyjnych nast¹pi³o porozumienie cenowe
pomiêdzy OPTIMUS S.A. a jego dealerami. OPTIMUS S.A. posiada bowiem niew¹tpliwie silniejsz¹ pozycjê rynkow¹ ni¿ pozostali
uczestnicy postêpowania (Dealerzy), jednak¿e nie posiada na krajowym rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych pozycji dominuj¹cej, która
pozwala³aby narzucaæ okreœlone zachowania pozosta³ym podmiotom dzia³aj¹cym na przedmiotowym rynku. Jednoczeœnie nale¿y
zaakcentowaæ, i¿ dealerzy OPTIMUS-a w trakcie postêpowania nie podnieœli, i¿ ww. przepis umowy dystrybucyjnej dotycz¹cy
stosowania cen producenta zosta³ im przez Spó³kê OPTIMUS narzucony. Nale¿y wiêc przyj¹æ ¿e powy¿szy przepis zosta³ przez
wszystkich Dealerów przyjêty (przynajmniej zasadniczo) w sposób dobrowolny, co powoduje, i¿ w niniejszej sprawie mamy
niew¹tpliwie do czynienia z porozumieniem ograniczaj¹cym konkurencjê, a nie z indywidualn¹ praktyk¹.
W rozpatrywanej sprawie, z uwagi na to, i¿ sprzeda¿ urz¹dzeñ fiskalnych odbywa siê na terenie ca³ego kraju, rynkiem w ujêciu
geograficznym jest obszar Polski. Organ antymonopolowy stan¹³ na stanowisku, i¿ rynkiem produktowym w niniejszej sprawie s¹
urz¹dzenia fiskalne, na które sk³adaj¹ siê kasy fiskalne (proste, systemowe, komputerowe) oraz drukarki fiskalne.
Tak wiêc w wymiarze produktowym OPTIMUS S.A. i Dealerzy operuj¹ na rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych, a w wymiarze
geograficznym na obszarze Polski, a zatem rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest wiêc krajowy rynek sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych.
Przeprowadzone przez organ antymonopolowy badanie ww. rynku pozwoli³o na ustalenie, i¿ na tak wyznaczonym rynku uczestnicy
porozumienia maj¹ ³¹czny udzia³ w rynku przekraczaj¹cy 10% - zw³aszcza i¿, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy antymonopolowej w przypadku
porozumieñ dystrybucyjnych zawieranych przez przedsiêbiorcê co najmniej z dwoma innymi przedsiêbiorcami (tak jak w niniejszej sprawie)
³¹czny udzia³ w rynku tych przedsiêbiorców, podlega sumowaniu - a wiêc podlegaj¹ zakazom wynikaj¹cym z art. 5 ww. ustawy.
W zwi¹zku z powy¿szym zosta³a spe³niona pierwsza z przes³anek art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, tj. posiadanie przez
uczestników porozumienia ponad 10 % udzia³u w rynku.
Istotnym czynnikiem, który determinuje sposób sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych s¹ wymogi stosownych przepisów nakazuj¹cych
utrzymywanie przez dostawców kas fiskalnych odpowiedniego serwisu na terenie ca³ego kraju. Szczegó³owe wymogi w tym zakresie
wprowadzi³y przepisy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym
musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109, poz. 1249 ze zm.).
Od 1 lipca 2001 r. zaczê³y obowi¹zywaæ nowe przepisy dotycz¹ce wprowadzania do obrotu kas fiskalnych zgodnych z now¹
homologacj¹. Producenci i importerzy mieli 18 miesiêcy na dostosowanie oferowanych przez siebie urz¹dzeñ, aby spe³nia³y
obowi¹zuj¹ce obecnie kryteria. Z powy¿szych przepisów wynikaj¹ nastêpuj¹ce zobowi¹zania dla producentów i sprzedawców
urz¹dzeñ fiskalnych:
- producent urz¹dzeñ fiskalnych jest odpowiedzialny za zorganizowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- wykonuj¹cy serwis (serwisant) musi byæ wpisany na listê upowa¿nionych do jego wykonywania przez producenta lub podmiot
prowadz¹cy autoryzowany serwis oraz zg³oszony do w³aœciwego Urzêdu Skarbowego,
- naprawa kasy lub drukarki musi byæ rozpoczêta w ci¹gu 48 godzin od jej zg³oszenia przez u¿ytkownika,
- jeden serwisant nie mo¿e obs³ugiwaæ wiêcej ni¿ 300 kas lub drukarek fiskalnych,
- wykonuj¹cy serwis jest zobowi¹zany przeprowadzaæ co szeœæ miesiêcy obowi¹zuj¹cego przegl¹du technicznego kasy.
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Powy¿sze uwarunkowania prawne powoduj¹, i¿ sieæ dystrybucji firm sprzedaj¹cych urz¹dzenia fiskalne musi byæ budowana na
specjalnych zasadach. Koniecznoœæ zainstalowania kasy fiskalnej, a póŸniej jej serwisowania wymusza budowanie szerokiej sieci
dystrybucji. Z drugiej zaœ strony prawo zobowi¹zuje producenta do przeszkolenia ka¿dego serwisanta w zakresie obs³ugi i serwisu
poszczególnych modeli urz¹dzeñ fiskalnych. Rynek sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych na terenie Polski jest wiêc w du¿ej mierze rynkiem
regulowanym. Regulacje te wszak¿e nie odnosz¹ siê do cen sprzeda¿y. W zwi¹zku z czym, w tym przedmiocie maj¹ w pe³ni
zastosowanie przepisy ustawy antymonopolowej.
Ustalanie cen odsprzeda¿y nale¿y do grupy praktyk okreœlanych mianem porozumieñ wertykalnych. Ograniczenia w nich zawarte
uszczuplaj¹ wolnoœæ gospodarcz¹ - szczególnie handlow¹ - dystrybutorów, co nale¿y kwalifikowaæ jako wystêpek przeciwko zasadom
efektywnej konkurencji. Ograniczenie autonomii gospodarczej przedsiêbiorców w relacjach rynkowych zawsze bowiem oznacza
w praktyce ograniczenie konkurencji. Jest to sposób panowania producenta nad rynkiem poprzez wyznaczanie sprzedawcy ceny po
jakiej maj¹ byæ sprzedawane jego wyroby. Ustalanie cen rynkowych w sposób przymusowy ogranicza dzia³anie naturalnego
mechanizmu popytu i poda¿y. Dziêki temu zniekszta³cone zostaj¹ warunki efektywnej konkurencji, w wyniku czego naruszone zostaj¹
równie¿ interesy konsumentów. Rynek jest bowiem konkurencyjny jeœli posiada co najmniej trzy g³ówne cechy:
- decyzje cenowe s¹ decyzjami indywidualnymi,
- ¿aden uczestnik rynku nie jest pewien decyzji swoich konkurentów,
- nie istniej¹ sztuczne bariery wejœcia na rynek.
Dla stwierdzenia naruszenia regu³ konkurencji nie jest konieczna œwiadomoœæ naruszenia przepisów prawa przez strony
porozumienia. Wystarczy, aby nie mogli byæ nieœwiadomi faktu, ze celem lub skutkiem danego zachowania by³o ograniczenie lub
zniekszta³cenie konkurencji. Obojêtne dla ocen, czy porozumienie narusza regu³y konkurencji, jest równie¿ to, czy w praktyce nast¹pi³a
jego realizacja. Prawo antymonopolowe ma bowiem nie tylko usuwaæ skutki rynkowe praktyk ograniczaj¹cych konkurencje, ale tak¿e
przeciwdzia³aæ tym skutkom. Europejskie prawo antymonopolowe przewiduje stosowanie zwolnieñ z zakazu karteli (porozumieñ
pomiêdzy firmami co do ograniczenia ich wolnoœci gospodarczej w zakresie produkcji i marketingu towarów). Korzystanie ze zwolnieñ
mo¿e odbywaæ siê w trybie zwolnieñ indywidualnych lub grupowych. Ze zwolnieñ grupowych s¹ wy³¹czone przede wszystkim tzw.
twarde ograniczenia konkurencji (hardcore restriction), do których zalicza siê m.in. postanowienia umowne wed³ug których producent
nie mo¿e narzucaæ swoim dystrybutorom, po jakiej cenie maj¹ odsprzedawaæ produkty; dopuszczalne s¹ wszak¿e ceny maksymalne
i rekomendowane (sugerowane), pod warunkiem ¿e nie bêd¹ one stanowi³y ceny ustalonej lub minimalnej w wyniku nacisków lub
zachêt oferowanych przez któr¹kolwiek ze stron. Zakaz umieszczania klauzul zawieraj¹cych wskazane wy¿ej ograniczenia ma na celu
utrzymanie swobody cenowej dystrybutorów i konkurencji cenowej pomiêdzy dystrybutorami oraz zagwarantowanie konsumentom
prawa do zakupu towaru po cenie najni¿szej (Z. Jurczyk. ,,Prawo Spó³ek" INFOR maj 2001 r.).
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Antymonopolowego (wyrok z 31 maja 2000 r. sygn. akt XVII Ama 49/99) praktykê narzucenia
dystrybutorowi ceny odsprzeda¿y towarów œciœle wed³ug ceny z cennika nale¿y uznaæ za niedozwolon¹ ingerencjê w te decyzje uczestnika
sieci, które musz¹ pozostaæ w sferze jego swobodnego wyboru. Tylko w takim przypadku, gdy ¿aden z uczestników rynku nie jest pewien
decyzji cenowych swoich konkurentów mo¿na mówiæ o regulacyjnej roli rynku i swobodzie konkurencji. Zgodnie z powy¿szym wyrokiem
S¹du, na sam¹ istotê omawianej praktyki nie ma nawet wp³ywu okolicznoœæ niekarania dystrybutorów za nieprzestrzeganie narzuconych
cen odsprzeda¿y.
W œwietle ustawy antymonopolowej zakazane jest ju¿ samo zawarcie (istnienie) porozumienia ukierunkowanego na ograniczenie
konkurencji, nie zaœ osi¹gniêcie takiego skutku, a sam efekt ograniczenia konkurencji wcale nie musi wyst¹piæ. Doœwiadczenie uczy,
i¿ profesjonalni uczestnicy rynku - jakimi niew¹tpliwie s¹ uczestnicy postêpowania, zawi¹zuj¹cy porozumienie ograniczaj¹ce
konkurencjê, dobrze znaj¹ rynek i swoje mo¿liwoœci wp³ywania na niego. Tote¿ ju¿ samo udowodnienie zawarcia porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê winno powodowaæ uznanie tej czynnoœci za bezprawn¹. Takie rozwi¹zania, zakazuj¹ce na równi
porozumieñ, których rezultatem lub celem by³oby ograniczenie b¹dŸ zniekszta³cenie konkurencji, funkcjonuj¹ w USA i w UE
(S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, W-wa 1996, s. 52-53).
W œwietle przedstawionych powy¿ej faktów oraz doktryny orzeczniczej - europejskiej i polskiej - organ antymonopolowy uzna³,
¿e zosta³y spe³nione ³¹cznie wszystkie wymagane przes³anki dla zakwalifikowania dzia³añ OPTIMUS S.A. i jego Dealerów jako praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Odnoœnie zarzutu zawarcia porozumienia pomiêdzy OPTIMUS S.A. a Dealerami, w wyniku którego dealerzy ci nie mog¹
dokonywaæ zakupów materia³ów eksploatacyjnych do kas fiskalnych marki OPTIMUS od innych producentów ni¿ OPTIMUS-iC S.A. nale¿y stwierdziæ, i¿ po przeanalizowaniu ca³okszta³tu zebranego w sprawie materia³u dowodowego organ antymonopolowy nie
dopatrzy³ siê w tym zakresie cechy bezprawnoœci dzia³ania. Postawiony uczestnikom postêpowania zarzut z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy
antymonopolowej okreœlony zosta³ w ustawie jako porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku, w szczególnoœci polegaj¹ce na ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu
z rynku przedsiêbiorców nie objêtych porozumieniem. W zwi¹zku z powy¿szym - w niniejszej sprawie - dla prawnego bytu praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê opisanej w art. 5 ust. 1 pkt 6 w zwi¹zku z art. 4 pkt 4 i 5 oraz art. 6, niezbêdne jest wiêc spe³nienie przes³anki
zawarcia porozumienia - którego celem, oprócz wyeliminowania, ograniczenia lub naruszenia w inny sposób konkurencji na rynku
w³aœciwym - jest równie¿ ograniczanie dostêpu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiêbiorców nie objêtych porozumieniem.
Zdaniem organu antymonopolowego powy¿sza przes³anka nie zosta³a jednak spe³niona. Urz¹dzenia fiskalne, w tym g³ównie kasy
rejestruj¹ce, spe³niaæ musz¹ szczegó³owe warunki wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie
kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.
W tej sytuacji wprowadzenie wymogu zakupu materia³ów eksploatacyjnych od OPTIMUS-iC S.A. podyktowane by³o chêci¹
zapewnienia bezawaryjnego dzia³ania urz¹dzeñ, nie zaœ ograniczeniem dostêpu do rynku czy te¿ eliminowanie z niego przedsiêbiorców
nie objêtych porozumieniem. O braku celu, w postaci ograniczania konkurencji, œwiadczy zreszt¹ tak¿e zamieszczenie w § 3 ust. 1
umowy dealerskiej klauzuli, umo¿liwiaj¹cej zakup materia³ów eksploatacyjnych tak¿e od innych producentów, za zgod¹ OPTIMUS S.A.
Podkreœliæ te¿ nale¿y, i¿ klauzule te obowi¹zywa³y jedynie w okresie gwarancyjnym.
Z powy¿szych powodów, wobec braku celu polegaj¹cego na ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku
przedsiêbiorców nie objêtych porozumieniem - nale¿a³o nie stwierdziæ w omawianym zakresie praktyki monopolistycznej (art. 11 ust. 1
ustawy antymonopolowej).
Przeprowadzone postêpowanie dowodowe wykaza³o równie¿, i¿ z przedsiêbiorcami: Dariuszem £ukaszem, Dariuszem
Kopaczem, Henrykiem PoŸniakiem prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ P.P.H.U. HDD-KOMPUTER s.c. w Bielsku-Bia³ej
oraz Pronox Technology S.A. w Katowicach i Poznaniu nie zosta³y zawarte umowy dystrybucyjne urz¹dzeñ fiskalnych. Przedsiêbiorcy
ci wiêc bez ograniczeñ kszta³towali w³asn¹ politykê handlow¹ dystrybucji urz¹dzeñ fiskalnych. W tej sytuacji merytoryczne orzekanie
wobec tych przedsiêbiorców sta³o siê zbêdne. Wobec tego na podstawie art. 105 § 1 Kpa postêpowanie odnoœnie obu zarzucanych
praktyk zosta³o wobec tych przedsiêbiorców umorzone.[...]
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DECYZJA
z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lincoln Electric International Holding
Company w USA nad Zak³adami Urz¹dzeñ Technologicznych „Bester" S.A. w Bielawie
(Nr DDP-61/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Lincoln Electric International Holding Company w USA nad Zak³adami Urz¹dzeñ Technologicznych „Bester" S.A. w Bielawie.[...]
22
DECYZJA
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze" S.A.
w Warszawie, Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. w Warszawie, SAWA-TAXI Sp. z o.o. w Warszawie
i Stowarzyszenie Prywatnych PrzewoŸników ME.RC Taxi w Warszawie
(Nr RWA-45/2001)
I. Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) po przeprowadzeniu postêpowania na wniosek Stowarzyszenia Taksówkarzy Prywatnych „Euro - Taxi"
w Warszawie, Stowarzyszenia Warsaw Taxi w Warszawie oraz spó³ki Transport Osobowy „AIR-TRANS" s.c. w Raszynie, w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie stwierdza siê stosowania przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty
Lotnicze" w Warszawie, Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. w Warszawie, SAWA-TAXI Sp. z o.o. w Warszawie
i Stowarzyszenie Prywatnych PrzewoŸników ME.RC Taxi w Warszawie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê stanowi¹cej porozumienie
polegaj¹ce na ograniczeniu przedsiêbiorcom nie objêtym porozumieniem dostêpu do obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego
Warszawa - Okêcie.
II. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 8 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 postêpowania na wniosek Stowarzyszenia Taksówkarzy Prywatnych „Euro - Taxi" w Warszawie,
Stowarzyszenia Warsaw Taxi w Warszawie oraz spó³ki Transport Osobowy „AIR-TRANS" s.c. w Raszynie, w imieniu Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê nadu¿ywanie przez Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Porty Lotnicze" w Warszawie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia obs³ugi
taksówkowej Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie poprzez podzia³ rynku obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie
wed³ug kryteriów podmiotowych, na skutek dopuszczenia do wykonywania tej¿e obs³ugi jedynie przedsiêbiorców, z którymi PP „Porty
Lotnicze" zawar³o umowy najmu pomieszczenia w budynku Terminal 1 na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie
z przeznaczeniem na stanowisko akwizycyjne us³ug taksówkowych oraz czêœci powierzchni parkingu niestrze¿onego i nakazuje siê
zaniechania stosowania ww. praktyki.
III. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku 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.), po przeprowadzeniu postêpowania na wniosek Stowarzyszenia Taksówkarzy Prywatnych „Euro - Taxi"
w Warszawie, Stowarzyszenia Warsaw Taxi w Warszawie oraz spó³ki Transport Osobowy „AIR-TRANS" s.c. w Raszynie, w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê nadu¿ywanie przez
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze" w Warszawie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku umo¿liwiania (organizowania)
œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na skutek ograniczenia liczby przedsiêbiorców mog¹cych œwiadczyæ obs³ugê
taksówkow¹ Portu Lotniczego Warszawa - Okêcie i nakazuje siê zaniechania stosowania ww. praktyki.
IV. Na podstawie 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.) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nak³ada siê na Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze"
w Warszawie karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 38.544 z³ (s³ownie: trzydzieœci osiem tysiêcy piêæset czterdzieœci cztery z³ote), stanowi¹cej
równowartoœæ 10.000 euro p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.[...]
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
[...] Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê ujawniaj¹ siê na rynku w³aœciwym. Ich istot¹ jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej
na rynku (si³y rynkowej) - ograniczenie przez przedsiêbiorcê samodzielnoœci pozosta³ych uczestników rynku i wymuszenie, aby
uczestniczyli w obrocie na zasadach im narzuconych i mniej korzystnych ni¿by to wynika³o z dzia³ania nieskrêpowanych mechanizmów
rynkowych w warunkach istnienia konkurencji. Dlatego te¿ ustalenie rynku w³aœciwego dla danej sprawy to konieczny warunek
zastosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kwestia metodyki wyznaczenia rynku w³aœciwego ma istotne
znaczenie dla poprawnego stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z zaleceniami orzecznictwa
antymonopolowego, europejskiego ustawodawstwa antymonopolowego oraz zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Wspólnot
Europejskich nale¿y zmierzaæ do takiej segmentacji sfery obrotu, aby w oparciu o przyjête kryteria wyodrêbniæ mo¿liwie w¹sko
zakreœlone rynku.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez rynek w³aœciwy rozumie siê rynek towarów, które
ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, s¹ uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz
s¹ oferowane na obszarze, na którym ze wzglêdu na ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje
konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji. Rynek odnosi siê wiêc przedmiotowo
do wszystkich wyrobów (us³ug) jednego rodzaju, które ze wzglêdu na swoje szczególne w³aœciwoœci odró¿niaj¹ siê od innych wyrobów
(us³ug) w taki sposób, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ dowolnej ich zamiany.
Wnioskodawcy s¹ przedsiêbiorcami wykonuj¹cymi us³ugi przewozów taksówkowych, jest natomiast oczywiste, i¿ Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Porty Lotnicze" (zwane dalej Przedsiêbiorstwem) takich us³ug nie œwiadczy. Jego rola sprowadza siê do umo¿liwiania
(organizowania) œwiadczenia tych us³ug na rzecz pasa¿erów korzystaj¹cych z Lotniska.
Zatem Wnioskodawcy, tak jak i inni przedsiêbiorcy œwiadcz¹cy us³ugi taksówkowe s¹ adresatami decyzji i regulacji
podejmowanych przez Przedsiêbiorstwo, natomiast pasa¿erowie s¹ konsumentami us³ug oferowanych przez firmy taksówkowe,
których organizacja oraz umo¿liwienie œwiadczenia uzale¿nione jest od Przedsiêbiorstwa.
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Nie budzi w¹tpliwoœci Prezesa Urzêdu, i¿ w przedmiotowej sprawie rynkiem w³aœciwym jest lokalny rynek umo¿liwiania
(organizowania) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Lotniska.
Porozumienia ograniczaj¹ce konkurencjê s¹ jednym z najbardziej typowych zachowañ przedsiêbiorców lub ich zwi¹zków
podejmowanych w celu ograniczenia konkurencji na rynku. Ich istot¹ jest kolektywne zachowanie przedsiêbiorców lub ich zwi¹zków,
którego celem lub skutkiem jest wy³¹czenie, ograniczenie lub istotne zniekszta³cenie konkurencji. W porozumieniach bierze zatem
udzia³ grupa przedsiêbiorców, wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ z zamiarem osi¹gniêcia celu zakazanego ustaw¹ (por. S. Gronowski „Ustawa
antymonopolowa. Komentarz" Wydanie 2 Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1999, str. 78,79, 160).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 4 pkt 4 okreœla porozumienia jako:
a) umowy zawierane miêdzy przedsiêbiorcami, miêdzy zwi¹zkami przedsiêbiorców oraz miêdzy przedsiêbiorcami i ich zwi¹zkami
albo niektóre postanowienia tych umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki,
c) uchwa³y lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub ich organów statutowych.
W przedmiotowej sprawie z pewnoœci¹ nie mamy do czynienia ani z uchwa³ami ani z innymi aktami, które mog³yby stanowiæ
porozumienie. Nie mamy równie¿ w przedmiotowej sprawie do czynienia z uzgodnieniami dokonanymi w jakiejkolwiek formie przez
przedsiêbiorców, przeciwko którym skierowane by³o postêpowanie. Brak jest bowiem dowodów na istnienie takich uzgodnieñ.
Postêpowanie ofertowe dla wy³onienia firm, które uzyskaj¹ prawo wynajêcia powierzchni w hali przylotów Terminala Nr 1 dla
œwiadczenia us³ug taksówkowych na zamówienie uruchomione zosta³o z inicjatywy Przedsiêbiorstwa, jest to zatem indywidualne
dzia³anie podjête przez organizuj¹cego przetarg, który jest - co nale¿y podkreœliæ - jedn¹ z bardziej korzystnych z punktu widzenia
rozwoju konkurencji form wy³aniania kontrahentów.
Wnioskodawcy formu³uj¹c zarzut zawarcia porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê zdefiniowali je jako œwiadome dzia³anie,
w drodze umów zawartych przez Przedsiêbiorstwo z wybranymi przez siebie firmami. Prezes Urzêdu nie znajduje jednak podstaw dla
uznania tego zarzutu za uzasadniony. Nie mo¿na zaprzeczyæ, i¿ zawarcie umów pomiêdzy Przedsiêbiorstwem a trzema korporacjami:
MPT, SAWA-Taxi, ME.RC Taxi jest faktem. Nie mo¿na równie¿ zaprzeczyæ, i¿ oferta przetargowa oraz umowa dotycz¹ innego
przedmiotu (najem pomieszczenia na stanowisko akwizycyjne) ni¿ przedmiot faktycznych ustaleñ pomiêdzy stronami umowy
(korzystanie z „kopert" na pasie ruchu przed hal¹ przylotów). Jednak¿e nie mo¿na pomin¹æ faktu, i¿ inicjatorem tych umów jest
Przedsiêbiorstwo oraz, ¿e - jak to okreœli³a jedna z korporacji w trakcie postêpowania - przedsiêbiorcy taksówkowi niejako
„przypadkiem" stali siê stronami tych¿e umów, wykorzystuj¹c rzeczywistoœæ wykreowan¹ przez Przedsiêbiorstwo. De facto zatem
odpowiedzialnym za stworzenie zaistnia³ej sytuacji jest tylko i jedynie Przedsiêbiorstwo. Nie mo¿na zatem - mimo istnienia z czysto
formalnego punktu widzenia umowy - przypisaæ tej umowie charakteru porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê. Ka¿de
porozumienie bowiem zak³ada element „dogadywania siê", dobrowolnoœci stron, wreszcie istnienia zamiaru nawi¹zania takiego
porozumienia, w tej czy innej formie. W przedmiotowej sprawie nie mo¿na ani MPT, ani SAWA-Taxi, ani ME.RC Taxi przypisaæ woli
zawarcia takiego porozumienia, a jedynie poddanie siê dyktatowi Przedsiêbiorstwa. Œwiadczy o tym zreszt¹ równie¿ fakt, i¿ do
Przedsiêbiorstwa wp³ynê³o 10 ofert i jest oczywiste, i¿ ka¿dy z przedsiêbiorców bior¹cych udzia³ w przetargu gdyby ten przetarg
wygra³, zawar³by z Przedsiêbiorstwem umowê. W odniesieniu do porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê wspó³dzia³anie jego
uczestników, wymierzone przeciwko innym uczestnikom rynku jest istotnym elementem bezprawnego zachowania. Je¿eli wiêc
takiego wspó³dzia³ania nie ma, a w szczególnoœci do zawarcia okreœlonej umowy dosz³o w nastêpstwie dyktatu podmiotu
dominuj¹cego na rynku, który ograniczy³ samodzielnoœæ drugiej strony umowy, mamy do czynienia nie tyle z porozumieniem
ograniczaj¹cym konkurencjê, ile z indywidualn¹ praktyk¹ podmiotu dominuj¹cego, realizowan¹ w formie czynnoœci prawnej (por. wyrok
S¹du Antymonopolowego z dnia 15 marca 1995r. sygn. akt XVII Amr 66/94). Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y stwierdziæ, i¿ brak jest
podstaw do uznania, i¿ zawarcie umowy pomiêdzy Przedsiêbiorstwem a MPT, SAWA-Taxi oraz ME.RC Taxi ma charakter zabronionego
ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów porozumienia.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê uznaje siê
nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku polegaj¹ce na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania
b¹dŸ rozwoju konkurencji. Przedsiêbiorstwo z racji ca³kowitego faktycznego w³adztwa i nieskrêpowanego dysponowania terenem
bezpoœrednio przylegaj¹cym do Lotniska i nie spotykania siê z jak¹kolwiek konkurencj¹, posiada na rynku w³aœciwym w przedmiotowej
sprawie pozycjê dominuj¹c¹.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1 kwietnia 2001 r.,
zrealizowa³a wymóg harmonizacji polskiego prawa antymonopolowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej, tym samym przyjê³a
wypracowan¹ przez orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœæ (ETS) wyk³adniê pojêcia dominacji rynkowej
i jej nadu¿ywania. Jak stwierdzi³ ETS „posiadanie przez przedsiêbiorcê si³y rynkowej nie jest zakazane prawem konkurencji, dominacja
nie wyklucza bowiem konkurencji. Stwierdzenie, ¿e dane przedsiêbiorstwo posiada pozycjê dominuj¹c¹, samo w sobie nie stanowi
wiêc zarzutu, lecz oznacza ¿e niezale¿nie od przyczyn, które stanowi¹, ¿e zajmuje ono tak siln¹ pozycjê, ponosi szczególn¹
odpowiedzialnoœæ za niedopuszczenie, by jego dzia³anie utrudnia³o skuteczn¹ i nie zniekszta³con¹ konkurencjê" rozumian¹ jako otwarty
dostêp do rynku na równych prawach dla wszystkich, charakteryzuj¹c¹ siê rywalizacj¹ przedsiêbiorców o to, by w drodze oferowania
lepszych cen lub warunków sfinalizowaæ transakcje z partnerem handlowym.
Koncepcja nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej odnosi siê zatem do takiego zachowania przedsiêbiorców, które ma wp³yw na strukturê
rynku, w wyniku czego stopieñ konkurencji jest os³abiony przez zwrócenie siê do metod ró¿ni¹cych siê od stosowanych w warunkach
normalnej konkurencji w odniesieniu do produktów lub us³ug w oparciu o transakcje zawierane miêdzy partnerami handlowymi.
Naruszenie przez przedsiêbiorcê posiadanej przez niego pozycji dominuj¹cej na jednym rynku produktowym mo¿e skutkowaæ
ograniczeniem konkurencji na innym rynku okreœlonym produktowo. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku przedsiêbiorstw
powi¹zanych pionowo jak w niniejszej sprawie.
W ocenie Prezesa Urzêdu jest oczywiste, i¿ dzia³ania zainicjowane i nastêpnie kontynuowane przez Przedsiêbiorstwo
przeciwdzia³aj¹ ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji nie tylko na rynku obs³ugi
taksówkowej Lotniska, ale tak¿e maj¹ wp³yw na rozwój konkurencji na rynku us³ug taksówkowych w Warszawie i okolicach. Zmiany
wprowadzone przez Przedsiêbiorstwo z racji posiadania przez siebie si³y rynkowej wynikaj¹cej z pozycji dominuj¹cej s¹
niedopuszczalne z punktu widzenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przedsiêbiorstwo w wyniku podjêtych przez siebie decyzji ograniczenia do trzech liczby przedsiêbiorców mog¹cych œwiadczyæ
us³ugi przewozu z Lotniska, eliminuje wszystkich innych przedsiêbiorców poza trzema wybranymi, co stanowi niedopuszczaln¹
ingerencje w mechanizmy rynkowe. Nie mo¿na w ¿adnym razie uznaæ, i¿ Przedsiêbiorstwo umo¿liwia nieskrêpowane prowadzenie
dzia³alnoœci innym korporacjom. Mo¿liwoœæ wykorzystania dla oczekiwania na klienta wychodz¹cego z hali przylotów Terminala jedynie
czwartego b¹dŸ trzeciego pasa ruchu lub oddalonego o oko³o 70 m postoju w praktyce skazuje taksówkarzy jedynie na klientów, którzy
korzystaj¹ z zamówieñ telefonicznych, uniemo¿liwia natomiast ca³kowicie akwirowanie nowych klientów.
W konsekwencji jedynie trzy firmy taksówkowe dopuszczone s¹ do zdobywania klientów na tak wartoœciowym z punktu widzenia firm
taksówkowych rynku, jak rynek obs³ugi taksówkowej Lotniska.
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Wymaga podkreœlania - na co s³usznie zwracali uwagê Wnioskodawcy - i¿ faktycznie tak przetarg, jak i podpisane z MPT, SAWATaxi oraz ME.RC Taxi umowy nie dotyczy³y ani prawa do wy³¹cznego korzystania z pierwszego od strony hali przylotów pasa ruchu, ani
do korzystania z prawa postoju na „kopertach" na tym¿e pasie ruchu, ani wreszcie prawa do najmu parkingu P-4. Przetarg dotyczy³
jedynie najmu pomieszczenia na stanowisko akwizycyjne w hali przylotów. Co za tym idzie, prawo wykorzystywania przez trzy wybrane
korporacje „kopert" realizowane jest bezumownie i zosta³o przyznane z pominiêciem drogi przetargowej. Takie dzia³anie
dyskryminuj¹ce pozosta³ych przedsiêbiorców ma charakter ograniczaj¹cy konkurencjê. Ponadto samo udostêpnienie powierzchni dla
dzia³alnoœci akwizycyjnej polegaj¹cej na pozyskiwaniu klientów poprzez reklamê us³ug nie mog³oby budziæ ¿adnych zastrze¿eñ,
pobudza³oby bowiem do walki konkurencyjnej pozosta³ych przedsiêbiorców z korzyœci¹ dla konsumentów.
Charakter tych praktyk jest dodatkowo spotêgowany zapisami § 19 pkt 1 zawartych umów (postanowienia umów zawartych przez
Przedsiêbiorstwo z MPT, ME.RC Taxi, SAWA-Taki maj¹ charakter informacji niejawnej i objête zosta³y klauzul¹ „poufne"), które mimo
wskazanych wy¿ej zastrze¿eñ maj¹ - w intencji Przedsiêbiorstwa - decydowaæ o organizacji us³ug taksówkowych wokó³ Portu.
Charakter tego zapisu jest zdecydowanie antykonkurencyjny, uniemo¿liwia bowiem jakiekolwiek próby rywalizacji pomiêdzy
przedsiêbiorcami. Mo¿liwoœæ wypowiedzenia umowy kontrahentom, którzy nie wywi¹zuj¹ siê ze zobowi¹zañ oznacza jedynie
dyskwalifikacje przedsiêbiorców nierzetelnych a nie preferowanie przedsiêbiorców najlepszych doskonal¹cych swoje us³ugi.
Natomiast mo¿liwoœæ rotacji w okresach czteroletnich, któr¹ przedstawi³o Przedsiêbiorstwo w trakcie postêpowania nie daje
rzeczywistej i satysfakcjonuj¹cej sposobnoœci konkurowania dla istniej¹cych przedsiêbiorców, gdy¿ w tak d³ugim okresie zachodz¹ na
rynku zmiany nieodwracalne. Nie znajduje równie¿ ¿adnego racjonalnego wyt³umaczenia, dlaczego wybrane zosta³y w³aœnie trzy
korporacje, a nie choæby cztery - jak to planowano przy og³aszaniu pierwszego postêpowania ofertowego. Skoro pojedyncze taksówki
podje¿d¿aj¹ pod halê przylotów na przys³uguj¹ce im „koperty" systematycznie, przywo³ywane z parkingu P-4, to raczej trudno
zrozumieæ, ¿e musz¹ to byæ trzy firmy, a nie wiêcej. Skoro natomiast - zdaniem komisji przetargowej - tylko tak okreœlona iloœæ spe³nia³a
oczekiwania Przedsiêbiorstwa, to nic nie stoi na przeszkodzie w dopuszczeniu do obs³ugi Lotniska tak¿e innych przedsiêbiorców, o ile
z czasem i one spe³niaæ bêd¹ stawiane warunki.
Nie s¹ tak¿e dla Prezesa Urzêdu do przyjêcia argumenty, i¿ dzia³anie Przedsiêbiorstwa by³o podyktowane powstaniem tzw. „mafii"
taksówkowej, która zagra¿a³a istnieniu wolnej konkurencji, interesom ekonomicznym pasa¿erów a tak¿e bezpieczeñstwu Lotniska
w szerokim tego s³owa znaczeniu. Je¿eli, zdaniem Przedsiêbiorstwa, takie zjawiska mia³y miejsce - choæ dla Prezesa Urzêdu
z dowodowego punktu widzenia one nie istniej¹ i mog¹ zostaæ potraktowane jedynie jako fakty prasowe - to winny wobec nich zostaæ
podjête zdecydowane kroki przez odpowiednie s³u¿by (Stra¿ Miejsk¹, Policjê).
Dzia³ania mog¹ce wyeliminowaæ niezgodne z prawem praktyki nieuczciwych przedsiêbiorców taksówkowych z oczywistych
wzglêdów zas³uguj¹ na absolutne poparcie. Nie mo¿na akceptowaæ i tolerowaæ sytuacji systematycznego i ci¹g³ego ignorowania
i ³amania prawa powoduj¹cego szkody dla konsumentów i innych legalnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorców. Jednak¿e próba zwalczenia
takich karygodnych dzia³añ i zjawisk metodami stricte administracyjnymi ingeruj¹cymi w wolne mechanizmy rynkowe jest
niedopuszczalne. Tym bardziej, i¿ cel zamierzony przez Przedsiêbiorstwo nie zosta³ w pe³ni zrealizowany. O ile przed Terminalem nie
dochodzi do mog¹cych bulwersowaæ incydentów, to jednak - na co wskazywa³ jeden z badanych w trakcie postêpowania
przedsiêbiorców - kierowcy niektórych taksówek wyczekuj¹ w hali przylotów i natrêtnie zaczepiaj¹ pasa¿erów.
Mo¿na mieæ równie¿ powa¿ne zastrze¿enia co do poprawy - w wyniku wprowadzenia nowego „³adu" na terenie przy Lotnisku sytuacji konsumentów. Gwarancja, i¿ nie bêd¹ oni zmuszani p³aciæ za przejazd cen wy¿szych ni¿ te uchwalone przez Radê
m.st. Warszawy zast¹pi³a mo¿liwoœæ swobodnego wyboru korporacji z uwagi na cenê us³ugi (nale¿y pamiêtaæ, i¿ stawki uchwalone
przez Radê m.st. Warszawy maj¹ charakter maksymalny), a tak¿e na fakt np. zwi¹zania umow¹ na œwiadczenie us³ug bezgotówkowo,
kartami sta³ego klienta lub chocia¿by z racji korzystania z danej korporacji na co dzieñ ze wzglêdu na pewnoœæ jakoœci i rzetelnoœci.
Wszystkie te czynniki równie¿ wp³ywaj¹ na interesy ekonomiczne konsumenta, który obecnie skazany jest na dyktat trzech korporacji.
Budz¹ równie¿ zdziwienie Prezesa Urzêdu argumenty odnoœnie bezpieczeñstwa, któremu s³u¿yæ mia³y wprowadzone przez
Przedsiêbiorstwo zmiany. Ca³kowicie abstrahuj¹c od czynionych przez Przedsiêbiorstwo w trakcie postêpowania sugestii,
i¿ bezpieczeñstwu Lotniska i pasa¿erów mogli zagra¿aæ uzbrojeni taksówkarze nale¿y zadaæ pytanie, dlaczego salon przeznaczony
dla VIP-ów zosta³ usytuowany tak blisko wyjœcia z hali przylotów i dlaczego przez ca³y okres istnienia Terminala Nr 1 nie poczyniono
¿adnych zmian w organizacji Lotniska nara¿aj¹c w ten sposób ¿ycie i zdrowie ww. pasa¿erów. Pytanie to ma charakter raczej
retoryczny, a jego postawienie jest jedynie sugesti¹, i¿ argument ten ma raczej charakter pretekstu, a nie rzeczywistej przyczyny.
Praktyki objête przepisem art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jak najbardziej mog¹ dotyczyæ rynków,
na których nie funkcjonuje dominuj¹cy przedsiêbiorca. Z tak¹ sytuacja mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Dzia³ania podjête
przez Przedsiêbiorstwo odnosz¹ siê nie tylko do rynku obs³ugi taksówkowej Lotniska, ale równie¿ do rynku œwiadczenia us³ug
przewozów taksówkowych w Warszawie i okolicach, o czym œwiadcz¹ choæby informacje przekazywane w trakcie badañ przez
korporacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ w Warszawie i okolicach.
Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, i¿ Lotnisko, a w szczególnoœci hala przylotów jest bardzo silnie strategicznym miejscem w odniesieniu
do takich us³ug jak us³ugi taksówkowe. Nieprzerwany - w zasadzie - nap³yw pasa¿erów linii lotniczych, którzy nastêpnie staj¹ siê
konsumentami us³ug taksówkowych powoduje, i¿ miejsce to podobnie jak dworce kolejowe cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród
przedsiêbiorców taksówkowych. Miejsce to - jak s³usznie zauwa¿ali indagowani przez Prezesa Urzêdu przedsiêbiorcy - jest dla ogromnej
czêœci pasa¿erów ich pierwszym zetkniêciem z miastem, a doœwiadczenia w tym momencie zdobyte wykorzystywane s¹ w ci¹gu
kolejnych dni funkcjonowania w nim. Lotnisko jest równie¿ miejscem, którego u¿ytkownikami s¹ bardzo czêsto przedstawiciele firm
dzia³aj¹cych w Warszawie lub w innych miejscach Polski, którzy oczekuj¹ - jak ju¿ by³a o tym mowa wy¿ej - mo¿liwoœci wykorzystania
dogodnych ofert korporacji taksówkowych np. umów bezgotówkowych, rabatów zwi¹zanych ze sta³¹ wspó³prac¹.
Te okolicznoœci powoduj¹, i¿ sytuacja na Lotnisku ma ogromne znaczenie dla ca³ego rynku przewozów taksówkowych
w Warszawie i okolicach. Trzy korporacje z racji ich uprzywilejowania przez Przedsiêbiorstwo zyskuj¹ automatycznie przewagê nad
swoimi konkurentami, uzyskuj¹ mo¿liwoœæ pozyskiwania klientów, reklamy swoich us³ug i utrwalania swojej marki w œwiadomoœci
konsumentów bez koniecznoœci wygenerowania jakichkolwiek œrodków finansowych czy organizacyjnych. Wykluczeni s¹ równie¿
z walki cenowej, gdy¿ jedynym zastrze¿eniem jaki poczyni³o Przedsiêbiorstwo by³o nieprzekraczanie stawki maksymalnej uchwalonej
przez Radê m.st. Warszawy. Korporacje te mog¹ zatem bez obaw o utratê klientów pobieraæ ceny maksymalne, co nie tylko odbywa siê
ze szkod¹ dla klientów, ale polepsza sytuacjê finansow¹ trzech korporacji wzglêdem ich konkurentów. Co równie¿ istotne, kursy
z Lotniska to czêsto bardzo intratne finansowo kursy dalekie: na przeciwleg³y koniec miasta lub nawet poza jego granice. Jak wykazuj¹
przeprowadzone badania, w wyniku sytuacji powsta³ej na Lotnisku korporacje, które pozosta³y poza krêgiem firm wybranym przez
Przedsiêbiorstwo systematycznie trac¹ sta³ych klientów na rzecz wybranych korporacji. Mo¿liwoœæ obs³ugi Lotniska jest bowiem
jednym z istotnych elementów wspó³pracy pomiêdzy klientami instytucjonalnymi. Brak mo¿liwoœci bezpoœredniego podjechania
wybran¹ taksówk¹ lub jej telefonicznego zamówienia bezpoœrednio pod halê przylotów, lub Dworzec Krajowy, a tak¿e brak komfortu
przy korzystaniu z odleg³ego pasa ruchu (co zmusza do pokonania z baga¿ami trzech pasów ruchu, lub odleg³oœci oko³o 70 m do
ogólnodostêpnego postoju) powoduje, i¿ klienci rezygnuj¹ ze sta³ej wspó³pracy i wi¹¿¹ siê z korporacjami wybranymi przez
Przedsiêbiorstwo. Korporacje funkcjonuj¹ce w Warszawie trac¹ równie¿ na rzecz MPT, SAWA-Taxi oraz ME.RC Taxi kierowców, którzy
dzia³aj¹c ca³kowicie racjonalnie poszukuj¹ organizacji, która gwarantuje atrakcyjniejsze warunki pracy i ci¹g³oœæ jej wykonywania.
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Taka sytuacja stworzona przez Przedsiêbiorstwo systematycznie niszczy przedsiêbiorstwa taksówkowe dzia³aj¹ce w Warszawie
i okolicach, zuba¿aj¹c ze szkod¹ dla konsumentów rynek dotychczas bardzo silnie konkurencyjny, a zatem przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê
warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Nale¿y zatem uznaæ stosowanie przez Przedsiêbiorstwo praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za udowodnione.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego b¹dŸ kilku
przedsiêbiorców. Art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera otwarty katalog praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym. Postawiony w niniejszym postêpowaniu zarzut
naruszenia przez Przedsiêbiorstwo art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy dotyczy nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej polegaj¹cego na podziale rynku
us³ug obs³ugi taksówkowej Lotniska wed³ug kryteriów podmiotowych.
Jak ju¿ wykazano Przedsiêbiorstwo posiada na rynku w³aœciwym w przedmiotowej sprawie pozycjê dominuj¹c¹. Nale¿y zatem
uznaæ, i¿ zosta³a spe³niona jedna z przes³anek wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Nale¿y tak¿e - zdaniem Prezesa Urzêdu uznaæ, i¿ Przedsiêbiorstwo z racji posiadania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym swoim dzia³aniem dokona³o podzia³u rynku us³ug
obs³ugi taksówkowej Lotniska wed³ug kryteriów podmiotowych. Nie podlega dyskusji, i¿ w wyniku decyzji podjêtych przez
Przedsiêbiorstwo nieskrêpowane prawo do zatrzymywania siê bezpoœrednio przed hal¹ przylotów otrzyma³o jedynie trzech
przedsiêbiorców: MPT, SAWA -Taxi oraz ME.RC Taxi. Pozostali przedsiêbiorcy œwiadcz¹cy us³ugi taksówkowe w Warszawie
i okolicach bêd¹cy dotychczas równoprawnymi przewoŸnikami pasa¿erów zostali obecnie zdyskryminowani. I nie ma w tym wypadku
znaczenia, i¿ decyzje systemowe Przedsiêbiorstwa dotycz¹ g³ównie ruchu drogowego przed hal¹ przylotów i Dworcem Krajowym,
a w niewielkim tylko stopniu ruchu przed hal¹ odlotów. Istotne jest bowiem, i¿ Lotnisko, a w szczególnoœci hala przylotów jest
miejscem bardzo istotnym dla przedsiêbiorców taksówkowych w mieœcie i jego okolicach. Zmiany ruchu polegaj¹ce na ca³kowitym
zakazie - dla taksówkarzy spoza wybranych korporacji - wjazdu na pierwszy i drugi pas ruchu bezpoœrednio po³o¿ony przed hal¹
przylotów i zablokowaniu ich szlabanem pog³êbi³y i utrwali³y ten podzia³. Nie mo¿na przyj¹æ w ¿adnym razie, i¿ prawo krótkotrwa³ego
zatrzymywania siê na pasach ruchu oddalonych od Terminala oraz oddalony o oko³o 70 m ogólnodostêpny postój taksówkowy
gwarantuje równie¿ innym firmom, poza trzema wybranymi, swobodne œwiadczenie swoich us³ug. Nie mo¿na bowiem w ¿adnym
razie porównywaæ wy³¹cznego prawa do oczekiwania na klientów gotowych korzystaæ z us³ug taksówkowych tu¿ po wyjœciu
z Terminala do prawa oczekiwania na klienta w okreœlonym limicie czasowym w miejscu nieoznaczonym, oddalonym od wyjœcia
z Terminala lub w miejscu oznaczonym, oddalonym od Terminala i niewidocznym dla pasa¿erów opuszczaj¹cych Terminal. Twierdzenie
o istnieniu równych, czy nawet zbli¿onych mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug jest zatem oczywiœcie bezzasadne, a co wiêcej mo¿na z ca³¹
pewnoœci¹ uznaæ, i¿ Przedsiêbiorstwo - nie widz¹c ¿adnej niepoprawnoœci w swoich dzia³aniach - mia³o zamiar wyeliminowania
przedsiêbiorców, którzy dotychczas prowadzili dzia³alnoœæ w okolicach Portu, a którzy zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez
Przedsiêbiorstwo w niniejszym postêpowaniu stworzyli „mafijne" powi¹zania. System organizacji ruchu wykreowany przez
Przedsiêbiorstwo podzieli³ przedsiêbiorców na tych wybranych, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ z ca³kowitym poparciem
Przedsiêbiorstwa, które udostêpnia im na wy³¹cznoœæ czêœæ najbardziej wartoœciowej z punktu widzenia us³ug taksówkowych
powierzchni przy Lotnisku i pozosta³ych, którzy zmuszeni s¹ podporz¹dkowaæ siê regu³om stworzonym przez Przedsiêbiorstwo,
a spychaj¹cych ich na peryferia dzia³alnoœci.
Taki system jest z punktu widzenia zasad swobodnej konkurencji nie do przyjêcia i narusza art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Stosownie do art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ, w drodze decyzji, na
przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ od 1.000 do 5.000.000 euro, jednak nie wiêkszej ni¿ 10%
przychodu, osi¹gniêtego przez karanego przedsiêbiorcê w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enie kary, je¿eli dopuœci³ siê
naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8. W niniejszej sprawie udowodniono Przedsiêbiorstwu stosowanie dwóch praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê. Zdaniem Prezesa Urzêdu, charakter oraz uci¹¿liwoœæ stosowanych przez Przedsiêbiorstwo praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê w pe³ni uzasadniaj¹ na³o¿enie na nie kary pieniê¿nej. Prezes Urzêdu wymierzaj¹c karê w wysokoœci 10.000 euro, co stanowi
równowartoœæ 38.544 z³ (s³ownie: trzydzieœci osiem tysiêcy piêæset czterdzieœci cztery z³ote) wyszed³ z za³o¿enia, i¿ ma ona mieæ charakter
nie tylko prewencyjny, ale tak¿e represyjny. Nale¿y bowiem podkreœliæ, i¿ Przedsiêbiorstwo ju¿ w trakcie prowadzonego postêpowania
kontynuowa³o dzia³ania wprowadzaj¹ce zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie przylegaj¹cym do Lotniska. Nie próbuj¹c nawet
powstrzymywaæ swoich dzia³añ pog³êbiaj¹cych deformacjê relacji rynkowych do czasu rozstrzygniêcia sprawy przez Prezesa Urzêdu organ antymonopolowy Przedsiêbiorstwo wykaza³o lekcewa¿enie istniej¹cego stanu prawnego.
W trakcie prowadzonego postêpowania Wnioskodawcy wnieœli o nadanie decyzji Prezesa Urzêdu rygoru natychmiastowej
wykonalnoœci. Stosownie do art. 90 ww. ustawy Prezes Urzêdu mo¿e nadaæ rygor natychmiastowej wykonalnoœci decyzji w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli wymaga tego ochrona konkurencji lub wa¿ny interes konsumentów.
Jak zosta³o wykazane w niniejszej decyzji wykreowana przez Przedsiêbiorstwo sytuacja na rynku w³aœciwym negatywnie wp³ywa
na stan konkurencji na rynku us³ug taksówkowych w Warszawie i okolicach. Taki stan rzeczy wymaga podjêcia dzia³añ
przeciwdzia³aj¹cych pogarszaniu siê sytuacji przedsiêbiorców wykonuj¹cych us³ugi taksówkowe, które mo¿e doprowadziæ do
zaprzestania funkcjonowania na tym rynku wielu przedsiêbiorców, a w konsekwencji do jego zubo¿enia ze szkod¹ dla konsumentów.
Podjêcia zdecydowanych kroków wymaga równie¿ dobro konsumentów, ich prawo do dokonywania wolnych i ekonomicznych
wyborów przedsiêbiorcy. Jednak nadaj¹c rygor natychmiastowej wykonalnoœci nale¿y wykazaæ, i¿ zaopatrzenie decyzji w ten œrodek
jest niezbêdne dla realizacji jej celów. Tymczasem, w przedmiotowej sprawie - zdaniem Prezesa Urzêdu - brak jest takich przes³anek.
Niniejsza decyzja nie odbiega swym charakterem od innych decyzji stwierdzaj¹cych stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê,
a Wnioskodawcy nie wykazali specyfiki w kwestionowanym dzia³aniu Przedsiêbiorstwa, która uzasadnia³aby podjêcie nadzwyczajnych
œrodków. Odmawiaj¹c nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci Prezes Urzêdu wzi¹³ równie¿ pod uwagê, i¿ dzia³ania,
które musia³oby podj¹æ Przedsiêbiorstwo polegaj¹ce i prowadz¹ce do zmiany negatywnych elementów wprowadzonego systemu
obs³ugi taksówkowej Lotniska maj¹ charakter d³ugofalowy i niew¹tpliwie wymagaj¹ dog³êbnie przemyœlanych decyzji.[...]
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DECYZJA
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Binder International Warszawa Sp. z o.o.
w Warszawie nad Agros Fortuna Sp. z o.o. w Tarczynie
(Nr RWA-46/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Binder International Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie nad Agros Fortuna Sp. z o.o. w Tarczynie,
poprzez nabycie czêœci maj¹tku tej Spó³ki.[...]
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DECYZJA
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Mazowieck¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Warszawie za ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RWA-47/2001)
I. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku 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.) po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek Naczelnej Izby Pielêgniarek i
Po³o¿nych w Warszawie w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê nadu¿ywanie przez Mazowieck¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Warszawie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
zawierania i finansowania umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa
mazowieckiego poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na
skutek niedopuszczenia grupy zawodowej po³o¿nych do samodzielnego uczestnictwa w organizowanym przez Mazowieck¹
Regionaln¹ Kasê Chorych „Programie opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y niepowik³anej - Zdrowie, Mama i Ja" i nakazuje siê zaniechania
stosowania ww. praktyki.
II. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 8 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 postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek Naczelnej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Warszawie, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê nadu¿ywanie przez Mazowieck¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Warszawie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
zawierania i finansowania umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa
mazowieckiego, poprzez podzia³ rynku œwiadczeñ zwi¹zanych z opiek¹ nad kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej wed³ug kryteriów
podmiotowych polegaj¹cy na wy³¹czeniu grupie zawodowej po³o¿nych mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w konkursie ofert na udzielanie
œwiadczeñ zdrowotnych organizowanym przez Mazowieck¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w ramach „Programu opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y
niepowik³anej - Zdrowie, Mama i Ja" i nakazuje siê zaniechania stosowania ww. praktyki.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe w sprawie stosowania przez MRKCh praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku zawierania i finansowania umów o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa mazowieckiego poprzez:
1. przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na skutek niedopuszczenia
po³o¿nych do samodzielnego uczestnictwa w „Programie opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y niepowik³anej - Zdrowie, Mama i Ja"
(dalej„Program..."), co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy,
2. podzia³ rynku wed³ug kryteriów podmiotowych polegaj¹cych na wy³¹czeniu grupie zawodowej po³o¿nych mo¿liwoœci wziêcia
udzia³u w konkursie ofert na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych organizowanym przez MRKCh w ramach ww. „Programu...",
co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 1 ww. ustawy.
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczêciu postêpowania antymonopolowego MRKCh uzna³a zarzuty Wnioskodawcy
za nieuzasadnione. W opinii MRKCh podejmowane przez ni¹ w ramach „Programu..." dzia³ania nie przeciwdzia³aj¹ ukszta³towaniu siê
warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji, nie dziel¹ równie¿ rynku wed³ug kryteriów podmiotowych, tym
samym nie naruszaj¹ obowi¹zuj¹cego prawa.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³, co nastêpuje.
Dzia³ania zwi¹zane z opiek¹ nad kobiet¹ ciê¿arn¹ i jej p³odem, porodem, po³ogiem oraz noworodkiem s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych
zasady ich wykonywania s¹, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91
poz. 408 ze zm.), œwiadczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z art. 4 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej œwiadczenia te mog¹ byæ udzielane
przez zak³ady opieki zdrowotnej, osoby fizyczne wykonuj¹ce zawód medyczny lub przez grupow¹ praktykê lekarsk¹, grupow¹ praktykê
pielêgniarek, po³o¿nych na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.
Zasady udzielania œwiadczeñ zdrowotnych przez indywidualn¹ lub grupow¹ praktykê po³o¿nych okreœla szczegó³owo ustawa
o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy po³o¿na wykonuje zawód zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹,
dostêpnymi jej metodami i œrodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz szczególn¹ starannoœci¹. Po³o¿na mo¿e wykonywaæ
indywidualn¹ praktykê po³o¿nej lub indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê po³o¿nej, zwan¹ dalej odpowiednio indywidualn¹ praktyk¹
albo indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktyk¹, po uzyskaniu zezwolenia w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce wykonania praktyki, okrêgowej
rady pielêgniarek i po³o¿nych (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).
Z dniem 1 stycznia 2001 r. wesz³o z ¿ycie autorskie zamierzenie MRKCh „Program opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y niepowik³anej Zdrowie, Mama i Ja. „Program..." zosta³ opracowany w Wydziale Lecznictwa Specjalistycznego MRKCh przy udziale
Zespo³u Ekspertów w zakresie po³o¿nictwa i ginekologii, pod kierunkiem Konsultanta Regionalnego dla województwa mazowieckiego
w zakresie po³o¿nictwa i ginekologii. „Program ..." adresowany jest wy³¹cznie do kobiet w ci¹¿y niepowik³anej i ma na celu
objêcie ka¿dej kobiety ciê¿arnej sta³¹, profilaktyczn¹ i lecznicz¹ opiek¹ medyczn¹. Zgodnie z za³o¿eniami organizacyjnymi „Programu..."
lekarz opiekuj¹cy siê kobiet¹ w ci¹¿y zobowi¹zany jest zabezpieczyæ jej wykonanie zaplanowanych badañ specjalistycznych, oraz
przewidzianych „Programem..." œwiadczeñ po³o¿niczych wykonywanych w ramach hospitalizacji i promocji zdrowia. Za wykonanie
badañ i us³ug lekarz rozlicza siê bezpoœrednio z podwykonawc¹. MRKCh zastrzega sobie prawo kontroli jakoœci œwiadczeñ
wykonywanych przez podwykonawcê. Zgodnie z treœci¹ „Programu..." opieka ambulatoryjna podczas ci¹¿y o prawid³owym przebiegu
prowadzona jest przez:
1. lekarza ginekologa,
2. lekarza rodzinnego - w ramach uprawnieñ,
3. po³o¿n¹ w zakresie promocji zdrowia - na podstawie indywidualnego zlecenia w ramach uprawnieñ zawodowych.
Opieka dotyczy kobiet bez istotnych pozamedycznych i medycznych czynników ryzyka, bez powik³añ podczas poprzedniej ci¹¿y i
porodu, bez przewlek³ych chorób, z prawid³owym przebiegiem obecnej ci¹¿y”.
Zgodnie z ogólnymi za³o¿eniami „Programu..." wskazane nim œwiadczenia mog¹ byæ udzielane wy³¹cznie w Poradniach Po³o¿niczo
- Ginekologicznych, Gabinetach Po³o¿niczo - Ginekologicznych lub w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Za³o¿enia ogólne „Programu..."
stanowi¹ równie¿, i¿ MRKCh nie przewiduje mo¿liwoœci sprawowania samodzielnej opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y niepowik³anej przez
po³o¿ne. Zgodnie z rozdzia³em dotycz¹cym kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w ramach
„Programu...", MRKCh uprawni³a do udzielania tych œwiadczeñ wy³¹cznie:
lekarza specjalistê w zakresie po³o¿nictwa i ginekologii I lub II stopnia specjalizacji,
lekarza specjalistê w zakresie medycyny rodzinnej.
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Zdaniem Wnioskodawcy bezprawne wy³¹czenie grupy zawodowej po³o¿nych z mo¿liwoœci ubiegania siê o samodzielne
wykonywania „Programu...", mimo i¿, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem stanowi¹ one obok lekarza, odrêbny podmiot uprawniony do
sprawowania ca³kowitej opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Odpowiadaj¹c na zarzut Wnioskodawcy MRKCh podnios³a, i¿ zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm., zwanej dalej ustaw¹ o p. u. z.) zawieranie przez Kasy Chorych umów
o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych odbywa siê po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Umowy mog¹ byæ zawierane ze
œwiadczeniodawcami posiadaj¹cymi uprawnienia do udzielania œwiadczeñ na podstawie odrêbnych przepisów (art. 53 ust. 1 ustawy
o p. u. z.). Jedynie te dwa przepisy ustawy wskazuj¹ tryb wy³aniania œwiadczeniodawcy oraz okreœlaj¹ generalnie kr¹g podmiotów,
z którymi - po zastosowaniu tego trybu - mog¹ byæ zawierane umowy o udzielanie œwiadczeñ. Tak ograniczone ustawowo, generalne
okreœlenie podmiotów, z którymi mo¿e byæ zawarta umowa o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych - w opinii MRKCh - wskazuje na to, ¿e
zamiarem ustawodawcy by³o odes³anie w tej kwestii do przepisów szczególnych dotycz¹cych uprawnieñ do udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych oraz pozostawienie Kasie Chorych pewnej swobody w okreœlaniu krêgu œwiadczeniodawców, z którymi powinno
nast¹piæ zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych danego rodzaju. W przeciwnym razie, w ustawie znalaz³aby siê
niew¹tpliwie regulacja ograniczaj¹ca Kasê Chorych w mo¿liwoœciach ustalenia krêgu adresatów, do których zamierza ona skierowaæ
ofertê na udzielanie okreœlonego rodzaju œwiadczeñ zdrowotnych. Przyznanie Kasom Chorym pewnej swobody w doborze krêgu
œwiadczeniodawców wynika z faktu obarczenia ich przez ustawê o p u. z. obowi¹zkiem zapewnienia œwiadczeñ o odpowiednim
poziomie i w miarê mo¿liwoœci kompleksowych. Art. 4 ust. 3 ustawy o p. u. z. stanowi, ¿e udzielane œwiadczenia powinny odpowiadaæ
aktualnej wiedzy i praktyce medycznej. W opinii MRKCh, powy¿sze oznacza, i¿ œwiadczenia powinny byæ udzielane z u¿yciem
odpowiedniego sprzêtu i aparatury medycznej, w warunkach wymaganych do ich przeprowadzania, oraz przez personel medyczny
posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje. Dlatego te¿, przy ustalaniu krêgu potencjalnych œwiadczeniodawców MRKCh ma obowi¹zek
badania nie tyko, czy spe³niaj¹ oni warunki formalne, czyli posiadaj¹ uprawnienia do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych na podstawie
odrêbnych przepisów, ale równie¿ tego, czy maj¹c takie uprawnienia bêd¹ w stanie wykonaæ danego rodzaju œwiadczenie w sposób
kompleksowy i na odpowiednim poziomie. Zdaniem MRKCh to w³aœnie te czynniki determinuj¹ swobodê MRKCh w ustalaniu krêgu
podmiotów, do których kierowana jest oferta konkursowa na udzielenie danego rodzaju œwiadczenia.
MRKCh podnios³a, i¿ w opinii autorów „Programu..." po³o¿na nie posiada odpowiednich kwalifikacji do samodzielnego i pe³nego
wykonywania ca³oœci okreœlonych w „Programie..." dzia³añ z zakresu opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y. Nie zabezpiecza te¿ mo¿liwoœci
wykonania w jednym miejscu, co jest jednym z za³o¿eñ i warunków „Programu..." wszystkich œwiadczeñ niezbêdnych dla pacjentki.
MRKCh podkreœli³a, i¿ zawieraj¹c umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych ponosi odpowiedzialnoœæ za wybór œwiadczeniodawcy,
u którego pacjent mo¿e otrzymaæ dane œwiadczenie. W zwi¹zku z tym jest zainteresowana wyborem takiego oferenta, który jest
w stanie samodzielnie zrealizowaæ ca³y „Program ..." na odpowiednim poziomie, gdy¿ gwarantuje to w³aœciw¹ jakoœæ œwiadczenia,
jakie pacjent otrzyma. Powy¿sze - w opinii MRKCh - w pe³ni uzasadnia podjêt¹ przez ni¹ decyzjê o nieuwzglêdnieniu wœród oferentów
grupy zawodowej po³o¿nych. Po³o¿na nie jest w stanie samodzielnie realizowaæ œwiadczeñ objêtych „Programem...". Dokonuj¹c
ograniczenia krêgu podmiotów, które mog³yby realizowaæ „Program...", MRKCh dzia³a³a w interesie ubezpieczonych poprzez
zapewnienie ca³oœci, ci¹g³oœci, jednolitoœci i kompleksowoœci realizacji „Programu..." oraz poprzez zapewnienie kompleksowych
œwiadczeñ na odpowiednim poziomie i odpowiedniej jakoœci. Maj¹c powy¿sze na uwadze, w opinii MRKCh, brak jest podstaw do tego,
by takie dzia³anie uznaæ za nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Wnioskodawca podniós³, i¿ przepisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o p. u. z. nie s¹ jedynymi przepisami, którymi MRKCh
ma obowi¹zek kierowaæ siê przy prowadzeniu konkursu ofert. Musi ona tak¿e przestrzegaæ przepisów ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, a tym samym nie mo¿e z góry wykluczyæ ¿adnego podmiotu, który prawnie móg³by zawrzeæ umowê o udzielanie
œwiadczeñ zdrowotnych - w tym konkretnym przypadku pielêgniarek i po³o¿nych. Ponadto art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy o p. u. z. wyraŸnie
stwierdza m. in. ¿e ubezpieczony ma prawo do wyboru po³o¿nej.
Przywo³anie przez MRKCh regulacji art. 53 ustawy o p. u. z., zgodnie z którym adresatów konkursu ofert obowi¹zuje podstawowe
kryterium, jakim jest posiadanie uprawnieñ do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, stanowi w opinii Wnioskodawcy poœrednie
przyznanie przez MRKCh, i¿ do postêpowania konkursowego zobowi¹zana jest dopuœciæ wszystkie uprawnione podmioty - w tym
konkretnym przypadku tak¿e po³o¿ne, które przecie¿ maj¹ zdolnoœæ do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych. Prawo Wnioskodawcy
do uczestniczenia w organizowanym przez MRKCh konkursie na œwiadczenie us³ug w ramach „Programu..." wzmacnia ponadto fakt,
i¿ zgodnie z art. 60 ustawy o p. u. z. ubezpieczony ma prawo wyboru po³o¿nej.
Przyjêty przez MRKCh standard „Programu..." - zdaniem Wnioskodawcy - przedk³ada racje ekonomiczne ponad dobro pacjenta
i osi¹gniêcia w tej dziedzinie medycznej, nie uwzglêdniaj¹c, ¿e dla dobra pacjenta korzystne by³oby, aby na wykonywanie okreœlonych
zespo³ów czynnoœci mog³y zawieraæ umowy bezpoœrednio pielêgniarki i po³o¿ne
W œwietle przytoczonych okolicznoœci - zdaniem Wnioskodawcy - istniej¹ pe³ne i mocne podstawy do przyjêcia stanowiska,
i¿ powy¿sze dzia³anie MRKCh nale¿y uznaæ za nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej, polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê
warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
W niniejszej sprawie przedmiotem analizy Prezesa Urzêdu by³ pionowy aspekt rynku. Wnioskodawca jest zwi¹zkiem przedsiêbiorców
wykonuj¹cych danego rodzaju us³ugi zdrowotne, jest natomiast oczywistym, i¿ MRKCh us³ug takich nie œwiadczy. Jego rola sprowadza siê
do organizacji œwiadczenia takich us³ug na rzecz ubezpieczonych. Prezes Urzêdu zdefiniowa³ rynek w³aœciwy w niniejszej sprawie jako
rynek zawierania i finansowania umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa
mazowieckiego. Na tak oznaczonym rynku Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych zajmuje pozycjê dominuj¹c¹. Jako instytucja
ubezpieczenia zdrowotnego uprawniona do realizowania ubezpieczeñ zdrowotnych dzia³a w warunkach monopolu prawnego.
MRKCh posiadaj¹ca pozycjê dominuj¹c¹ na rynku zawierania i finansowania umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz
ubezpieczonych z terenu województwa mazowieckiego, przygotowa³a „Program..." gwarantuj¹cy kobietom ciê¿arnym korzystanie w
ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ze wszystkich przewidzianych „Programem..." procedur medycznych i badañ
diagnostycznych. „Program..." przewiduje wykonywanie powy¿szych procedur wy³¹cznie w ramach opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y
fizjologicznej.
Podejmuj¹c siê oceny dzia³añ MRKCh - w kontekœcie przedstawionych przez Wnioskodawcê zarzutów - jako instytucji dzia³aj¹cej
w warunkach monopolu prawnego, a tym samym obarczonej obowi¹zkiem szczególnej dba³oœci by podejmowane przez ni¹ dzia³ania
nie utrudnia³y skutecznej konkurencji, podstawow¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia jest ustalenie, czy MRKCh mia³a prawo
odmówiæ grupie zawodowej po³o¿nych samodzielnego uczestniczenia w „Programie...", a tym samym wy³¹czyæ tej grupie zawodowej
mo¿liwoœæ udzia³u w konkursie ofert na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w ramach ww. przedsiêwziêcia.
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MRKCh faktycznie, przygotowuj¹c „Program..." uprawni³a do jego wykonania wy³¹cznie grupê zawodow¹ lekarzy. Uprawnienie
takie nie jest jednak równoznaczne ze zobligowaniem tej grupy do samodzielnego, a tym samym kompleksowego wykonania ca³ego
zamierzenia. Zgodnie bowiem z treœci¹ „Programu..." opieka ambulatoryjna nad kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej, w zakresie promocji
zdrowia, mo¿e byæ prowadzona równie¿ przez po³o¿n¹. Udzia³ po³o¿nej w „Programie..." zosta³ przewidziany równie¿ w tytule
dotycz¹cym hospitalizacji. Powy¿sze oznacza, ¿e MRKCh dopuszcza zawarcie umowy z podmiotem lekarskim, którego oferta - wbrew
g³ównym zamierzeniom „Programu...", a tym samym wbrew warunkom konkursu - nie bêdzie kompleksowa, a nastêpnie aby t¹
kompleksowoœæ zapewniæ zobowi¹¿e podmiot lekarski do wspó³pracy z po³o¿n¹.
Takie rozwi¹zanie udzielania przez podmioty lekarskie œwiadczeñ w ramach „Programu..." przeczy twierdzeniu MRKCh,
i¿ „Program..." jako ca³oœæ mo¿liwy jest do wykonania przez jeden tylko podmiot. Dla jego pe³nej realizacji wymagana jest wspó³praca
ró¿nych grup zawodowych. Nie mo¿na zatem uznaæ, aby „Program..." spe³nia³ kryterium kompleksowoœci i samodzielnoœci, a tym
samym aby móg³ byæ to¿samy z pojêciem „œwiadczenia zdrowotnego".
Przez œwiadczenia zdrowotne na potrzeby niniejszego postêpowania nale¿y rozumieæ poszczególne dzia³ania wykonywane
w ramach „Programu..." na rzecz kobiety ciê¿arnej, rodz¹cej, jej p³odu oraz noworodka. Posiadanie przez po³o¿ne ustawowych
kompetencji do wykonywania takich œwiadczeñ jest jedynym warunkiem udzia³u tej grupy zawodowej w organizowanych przez
MRKCh konkursach ofert na wykonywanie „Programu...".
Art. 7 pkt 26 ustawy o p. u. z. poprzez odes³anie do art. 5 ustawy o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej definiuje œwiadczenia
po³o¿nicze. W myœl artyku³u 5 ustawy o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej wykonywanie zawodu po³o¿nej polega na udzielaniu przez
osobê posiadaj¹c¹ wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, œwiadczeñ zdrowotnych, a w szczególnoœci
œwiadczeñ pielêgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie
opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y, rodz¹c¹ i po³o¿nic¹ oraz noworodkiem. Powy¿sza regulacja nie pozostawia w¹tpliwoœci, i¿ œwiadczenia
po³o¿nicze s¹ œwiadczeniami zdrowotnymi. Do wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - a wiêc równie¿ w ramach „Programu..." - uprawnieni s¹ œwiadczeniodawcy wskazani
w art. 7 pkt 23 ustawy o p. u. z. Zgodnie z ww. przepisem do wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego uprawnione s¹ zak³ady opieki zdrowotnej wykonuj¹ce zadania okreœlone w ich statutach, osoby
wykonuj¹ce zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki oraz osoba, która uzyska³a fachowe kwalifikacje
do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Powy¿sza regulacja zosta³a
rozwiniêta w art. 4 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej wyraŸnie wskazuj¹cej wœród podmiotów uprawnionych do wykonywania
œwiadczeñ zdrowotnych m.in. grupow¹ praktykê po³o¿nych na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach. Przytoczone wy¿ej
przepisy nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e po³o¿ne s¹ œwiadczeniodawcami uprawnionymi do oferowania swoich us³ug w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Art. 2 ww. ustawy wyraŸnie stanowi, i¿ zawód po³o¿nej jest zawodem samodzielnym. Zarówno z ustawy o p. u. z. jak i z ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej nie wynika ¿adne ograniczenie samodzielnoœci tego zawodu, ani te¿ pozbawienie czy ograniczenie
po³o¿nym mo¿liwoœci bycia stron¹ umów zawieranych przez Kasy Chorych na udzielanie œwiadczeñ po³o¿niczych. Samodzielny status
zawodowy po³o¿nej podkreœla dodatkowo art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy o p. u. z. który stanowi, i¿ ubezpieczony ma prawo do wyboru
pielêgniarki, po³o¿nej i innych œwiadczeniodawców zwi¹zanych z Kas¹ Chorych.
MRKCh przygotowuj¹c „Program..." zastrzeg³a, i¿ osoby wykonuj¹ce zawód po³o¿nej nie bêd¹ dopuszczone do uczestnictwa w
konkursie ofert na samodzielne wykonywanie œwiadczeñ w ramach tego przedsiêwziêcia, a tym samym, ¿e nie bêdzie rozpatrywaæ
ofert sk³adanych przez t¹ grupê zawodow¹. W opinii MRKCh decyzja ta jest s³uszna i zgodna z obowi¹zuj¹cym prawem. Kasy Chorych
s¹ bowiem zobowi¹zane zapewniæ ubezpieczonym œwiadczenia na odpowiednim poziomie i w miarê mo¿liwoœci kompleksowe.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ powy¿sze oznacza, ¿e œwiadczenia powinny byæ udzielane z u¿yciem odpowiedniego sprzêtu i aparatury
medycznej, w warunkach wymaganych do ich przeprowadzania, oraz przez personel medyczny posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje.
Prezes Urzêdu podziela stanowisko MRKCh, i¿ przy ustalaniu potencjalnych œwiadczeniodawców ma ona obowi¹zek badania nie tylko,
czy spe³niaj¹ oni warunki formalne, czy posiadaj¹ uprawnienia do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych na podstawie odrêbnych
przepisów, ale równie¿ tego, czy maj¹c takie uprawnienia s¹ w stanie wykonaæ œwiadczenie danego rodzaju w sposób kompleksowy i
na odpowiednim poziomie.
Niew¹tpliwie te czynniki determinuj¹ swobodê MRKCh w wyborze œwiadczeniodawców, z którymi ostatecznie zawrze umowê
o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych danego rodzaju. Jednak¿e odgrywaj¹ one rolê i powinny byæ brane pod uwagê dopiero na etapie
zamykaj¹cym konkurs, w momencie dokonywania przez MRKCh oceny ofert z³o¿onych w ramach konkursu przez wszystkie
uprawnione do tego podmioty, w celu wy³onienia tej najkorzystniejszej. Podkreœliæ jednak nale¿y, i¿ równie¿ na tym etapie
postêpowania konkursowego przyznana Kasom Chorych swoboda w wyborze danego œwiadczeniodawcy nie ma charakteru
bezwzglêdnego i doznaje ograniczeñ. Istot¹ tej swobody nie jest bowiem prawo do jednostronnego i dowolnego okreœlania przez Kasy
Chorych krêgu przysz³ych œwiadczeniodawców, lecz realizacja celu przetargu jakim jest wybór najkorzystniejszej - z obiektywnego
punktu widzenia - oferty. A zatem przy zakupie œwiadczeñ u danego przedsiêbiorcy, Kasa Chorych ma obowi¹zek kierowania siê
czynnikami rynkowymi, w szczególnoœci konkurencyjnoœci¹ danej oferty (cen¹, jakoœci¹ œwiadczenia, renom¹ œwiadczeniodawcy).
Dokonywanie przez Kasy Chorych wyboru danego œwiadczeniodawcy na podstawie subiektywnych opinii czy kryteriów
pozarynkowych doprowadzi³oby bowiem do sytuacji, w której œwiadczeniodawcy, którzy nie znaleŸli siê w obszarze zainteresowania
Kasy Chorych, byliby eliminowani z rynku z powodu innych czynników ni¿ rynkowe mechanizmy konkurencji.
Natomiast powo³ywanie siê przez MRKCh na te czynniki jako uzasadnienie dowolnego ograniczenia przez ni¹ krêgu potencjalnych
oferentów ju¿ na etapie wstêpnego opracowywania „Programu..." stanowi jaskrawe nadu¿ycie przyznanych jej ustawowo
kompetencji. Na etapie poprzedzaj¹cym og³oszenie konkursu ofert, w tym przypadku na etapie tworzenia „Programu..." MRKCh nie
mog³a posiadaæ jeszcze informacji, które usprawiedliwia³yby postawienie tezy, i¿ co prawda dany podmiot spe³nia wymogi formalne
do samodzielnego wykonywania œwiadczeñ w ramach „Programu...", ale nie posiada wystarczaj¹cego zaplecza technicznego
i doœwiadczenia pozwalaj¹cego mu na realizacje podstawowych za³o¿eñ przedmiotowego zamierzenia tj. kompleksowego
i profesjonalnego udzielania przewidzianych „Programem..." œwiadczeñ. Oczywistym jest bowiem, i¿ warunkiem koniecznym do
uzyskania informacji o warunkach technicznych, jakimi dysponuje dany œwiadczeniodawca oraz o posiadanym przez niego
doœwiadczeniu jest uprzednie wnikliwe przestudiowanie ka¿dej indywidualnej oferty z³o¿onej w ramach konkursu.
Czynienie przez MRKCh ju¿ na etapie przygotowywania „Programu..." niczym nie uzasadnionych za³o¿eñ, i¿ po³o¿ne mimo
posiadania stwierdzonych ustaw¹ kwalifikacji do samodzielnego sprawowania opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y, nie spe³niaj¹ wymogów
technicznych wymaganych dla œwiadczenia us³ug w ramach „Programu..." stanowi nie tylko naruszenie ustawy o p. u. z. ale równie¿
ra¿¹ce naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której MRKCh jako przedsiêbiorca posiadaj¹cy pozycjê dominuj¹c¹
ma obowi¹zek przestrzegaæ ze szczególn¹ starannoœci¹. Faworyzuj¹c jedn¹ z wy¿ej przedstawionych dwóch grup zawodowych
dzia³aj¹cych na tym rynku uniemo¿liwia ponadto ukszta³towanie siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji
pomiêdzy tymi grupami.
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MRKCh przyznaje sama, i¿ podzieli³a rynek œwiadczeñ zwi¹zanych z opiek¹ nad kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej wed³ug kryterium
podmiotowego. Dla uznania przez MRKCh po³o¿nych za samodzielny zawód medyczny uprawniony do sprawowania opieki nad
kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej nie wystarcza wyraŸne stwierdzenie tej samodzielnoœci przez ustawodawcê. MRKCh autorytarnie
stwierdza, i¿ nie mo¿na od niej ¿¹daæ aby stawia³a znak równoœci pomiêdzy kwalifikacjami lekarza i po³o¿nej w prowadzeniu ci¹¿y.
W opinii MRKCh d¹¿enie do samodzielnego prowadzenia ci¹¿y i odbierania porodu przez po³o¿n¹ mo¿e stworzyæ stan potencjalnego
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia zarówno kobiety ciê¿arnej, jak i dziecka.
Wyeliminowanie po³o¿nych z konkursu ofert co jest równoznaczne z odmow¹ zawierania z nimi kontraktów, pozbawi³o kobiety
ciê¿arne prawa wyboru po³o¿nej i doprowadzi³o do sytuacji w której to nie ubezpieczony, ale wybrany przez niego lekarz decyduje, kto
bêdzie wykonywaæ okreœlone œwiadczenie na rzecz ubezpieczonego. Pozbawienie indywidualnych i grupowych praktyk po³o¿nych
mo¿liwoœci bezpoœredniego œwiadczenia us³ug w ramach „Programu..." wp³ynê³o tym samym negatywnie na rozwój konkurencji na
rynku tych us³ug. W przyjêtym przez MRKCh „Programie..." kobieta ciê¿arna zosta³a zmuszona do wyboru œwiadczeniodawcy jedynie
z grupy zawodowej lekarzy, dokonuj¹c tego wyboru kieruje siê wy³¹cznie kwalifikacjami i ocen¹ pracy lekarza, a nie ocen¹
wspó³pracuj¹cej z nim po³o¿nej.
Po³o¿ne przygotowane do dzia³alnoœci w zreformowanym systemie ochrony zdrowia, organizuj¹ce, zgodnie z ustaw¹ o zawodzie
pielêgniarki i po³o¿nej indywidualne i grupowe praktyki po³o¿nicze, jako podmioty niezale¿ne od lekarza zosta³y decyzj¹ MRKCh
pozbawione mo¿liwoœci bezpoœredniego œwiadczenia us³ug ubezpieczonym. Tym samym MRKCh powstrzyma³a rozwój
przedsiêbiorczoœci tej grupy zawodowej, co w konsekwencji hamuje rozwój konkurencji na rynku œwiadczeñ zwi¹zanych z opiek¹ nad
kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej. Po³o¿ne zosta³y wyeliminowanie z tego rynku ju¿ na etapie opracowywania „Programu...", nie maj¹c
nawet mo¿liwoœci przedstawienia w³asnych ofert, mimo i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy daj¹ im takie uprawnienia.
Decyduj¹c o w³¹czeniu po³o¿nej w sk³ad indywidualnej lub grupowej praktyki lekarza rodzinnego, MRKCh nie tylko dopuœci³a siê
nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej poprzez podzia³ rynku wed³ug kryteriów podmiotowych, ale stworzy³a warunki w których ubezpieczony
nie mo¿e korzystaæ w pe³ni z przys³uguj¹cego mu prawa wyboru œwiadczeniodawcy. Ubezpieczony najbardziej zainteresowany
w rozwoju konkurencji na rynku œwiadczeñ zdrowotnych, zosta³ pozbawiony mo¿liwoœci oddzia³ywania przez swój wybór na to, które
podmioty œwiadcz¹ce us³ugi po³o¿nicze utrzymaj¹ siê na rynku, a które z uwagi na niedostateczn¹ jakoœæ œwiadczenia bêd¹ musia³y
zaprzestaæ swojej dzia³alnoœci.
Reasumuj¹c, z ca³¹ stanowczoœci¹ nale¿y podkreœliæ, i¿ takie dzia³anie MRKCh eliminuj¹ce z rynku œwiadczenia us³ug medycznych
w ramach „Programu..." grupê zawodow¹ po³o¿nych nie przez mechanizmy konkurencyjne, lecz przez zewnêtrzne dzia³anie podmiotu
zajmuj¹cego pozycjê dominuj¹c¹, jest nie do zaakceptowania.
Zawê¿enie przez MRKCh krêgu podmiotów, które mog¹ sk³adaæ swoje oferty na œwiadczenie us³ug objêtych „Programem..."
w jaskrawy sposób przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji a tym samym
wype³nia znamiona praktyki ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt. 5 ww. ustawy.
Je¿eli na rynku œwiadczeñ zwi¹zanych z opiek¹ nad kobiet¹ w ci¹¿y fizjologicznej, na podstawie odrêbnych przepisów, dopuszczone
zosta³y do samodzielnego dzia³ania dwie grupy œwiadczeniodawców: lekarze i po³o¿ne, to dzia³anie MRKCh wy³¹czaj¹ce grupie
zawodowej po³o¿nych mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konkursie ofert na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych wchodz¹cych w sk³ad
„Programu..." dziel¹ce ten rynek wed³ug kryteriów podmiotowych, wype³nia znamiona praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej
w art. 8 ust. 1 oraz w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.[...]
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DECYZJA
z dnia 31 grudnia 2001 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A. w Toruniu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RBG-53/2001)
I. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm., zwanej dalej ustawa antymonopolow¹), w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (zwanego dalej organem antymonopolowym, b¹dŸ Prezesem Urzêdu) po rozpatrzeniu z urzêdu sprawy stosowania przez
Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A. w Toruniu (uczestnik) zawy¿onych stawek op³at za przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej uznaje siê za
ograniczaj¹c¹ konkurencjê i stwierdza siê zaniechanie stosowania przez Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A. w Toruniu praktyki polegaj¹cej na
obci¹¿aniu odbiorców energii elektrycznej na terenie Gminy Miasta W³oc³awek - w okresie od 9 sierpnia 2000 r. do 1 kwietnia 2001 r. kosztami przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej w wysokoœci przewy¿szaj¹cej 1/4 rzeczywistych kosztów przy³¹czenia, o których
mowa w § 16 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7) dziêki zró¿nicowaniu stawek op³at za przy³¹czenie do sieci
elektroenergetycznej, w zale¿noœci od tego, czy gmina - na terenie której po³o¿ony jest obiekt przy³¹czany do sieci - posiada opracowany
projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe.
II. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 101 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 104 i art. 115 ustawy antymonopolowej w imieniu Prezesa
Urzêdu nak³ada siê na Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A. w Toruniu karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 192.720 z³ (sto dziewiêædziesi¹t dwa
tysi¹ce siedemset dwadzieœcia z³otych) stanowi¹cej równowartoœæ 50.000 (piêædziesi¹t tysiêcy) euro p³atn¹ do bud¿etu Pañstwa.
UZASADNIENIE
Pismemzdnia26.01.2001r.Urz¹dGminyMiastaW³oc³awekzwróci³siêzproœb¹owszczêciepostêpowaniawyjaœniaj¹cegowsprawiestosowania
przez Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A. w Toruniu podwójnych stawek za przy³¹czenie do sieci energetycznej w zale¿noœci od tego, czy gmina posiada
opracowane za³o¿enia do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe (projekt za³o¿eñ). Przeprowadzone postêpowanie
wyjaœniaj¹ce, w wyniku którego stwierdzono, i¿ uczestnik stosuje zarzucan¹ mu praktykê i uzasadnia j¹ brakiem opracowania przez Gminê
projektu za³o¿eñ, da³o podstawy do wszczêcia w dniu 18.05 2001 r. z urzêdu postêpowania antymonopolowego, na podstawie art. 85 w zwi¹zku
z art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm., zwanej dalej ustaw¹).
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Wszczêcie postêpowania z urzêdu i dalsze jego prowadzenia zakoñczone wydaniem decyzji uzasadnione jest faktem naruszenia
przez uczestnika interesu publicznego, na stra¿y którego stoi Prezes Urzêdu. Interes publiczny w rozpatrzeniu niniejszej sprawy
ustalony zosta³ poprzez przyjêcie, i¿ niedopuszczalne dzia³anie uczestnika dotknê³o szerokiego krêgu podmiotów:
1. Spó³dzielniê Budowy Domów „W³asny Dom" we W³oc³awku;
2. 251 osób fizycznych, które w okresie od 1.08.2000 r. do 1.04.2001 r. wyst¹pi³y do uczestnika z wnioskiem o przy³¹czenie i którym
uczestnik wyda³ umowy o przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej zawieraj¹ce niekorzystne warunki w zakresie finansowania
przy³¹czenia. Spoœród nich 183 osoby zawar³y umowê na warunkach niekorzystnych ponosz¹c tym samym wymiern¹ stratê
finansow¹. Co do pozosta³ych osób uzasadniony jest wniosek, i¿ dozna³y one uszczerbku na chronionym interesie wskutek
opóŸnieñ prowadzonych inwestycji bêd¹cych skutkiem braku akceptacji dla propozycji uczestnika.
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Istotnym dla rozstrzygniêcia o istnieniu interesu publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy jest ustalenie, i¿ dotyczy on z góry
nieokreœlonej liczby osób. Organ antymonopolowy stwierdzi³, i¿ uczestnik stosowa³ zakwestionowan¹ w sentencji niniejszej decyzji
zasadê wobec wszystkich podmiotów pragn¹cych zawrzeæ w okresie od 1.08.2000 r. do 1.04.2001 r. umowê o przy³¹czenie budynków
po³o¿onych na terenie Gminy Miasta W³oc³awek. W tej sytuacji ka¿da osoba, która wyst¹pi³aby w tym okresie z wnioskiem
o przy³¹czenie zosta³aby dotkniêta praktyk¹ uczestnika. Przes¹dza to jednoznacznie o naruszeniu przez uczestnika interesu nie tylko
jednostki, czy te¿ grupy, lecz ogó³u.
Zak³ad Energetyczny Toruñ S.A. w Toruniu zajmuje niekwestionowan¹ pozycjê monopolisty (monopol naturalny) na wyodrêbnionym
w niniejszej sprawie rynku dostaw (przesy³ i dystrybucja) energii elektrycznej, wykonuj¹c na terenie Gminy Miasta W³oc³awek
dzia³alnoœæ statutow¹ za pomoc¹ jednostki organizacyjnej Rejonu Energetycznego W³oc³awek. Tym samym spe³niona jest ustawowa
przes³anka prowadzenia postêpowania antymonopolowego okreœlona w art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej.
Orzekaj¹c w niniejszej sprawie Prezes Urzêdu mia³ na uwadze utrwalon¹ liniê orzecznicz¹ S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du
Antymonopolowego, który m.in. w wyroku z dnia 10.01.2001 r. wydanym w sprawie sygn. akt: XVII Amr 52/00 jak równie¿ w wyroku
z dnia 23.04.2001 r. wydanym w sprawie sygn. akt: XVII Amr 44/00 dokona³ interpretacji przepisów prawa energetycznego w sposób
poddaj¹cy ochronie interes przysz³ych odbiorców.
Zdaniem S¹du - do czego przychyla siê Prezes Urzêdu - treœæ art. 7 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne stanowi¹cego,
i¿ przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep³a s¹
obowi¹zane zapewniæ realizacjê i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przy³¹czeñ podmiotów ubiegaj¹cych siê
o przy³¹czenie, na warunkach okreœlonych w przepisach, o których mowa w art. 9 i art. 46 oraz w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19,
wcale nie przes¹dza o braku obowi¹zku pobierania op³at za przy³¹czenie w wysokoœci, któr¹ kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej
œredniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê
o przy³¹czenie, okreœlonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 tej¿e ustawy (art. 7 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne
w brzmieniu sprzed nowelizacji, a obecnie § 16 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7).
W uzasadnieniu wyroku z dnia 23.04.2001 r. S¹d zgodzi³ siê ze stanowiskiem Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, i¿ nie
opracowanie za³o¿eñ nie mo¿e powodowaæ negatywnych skutków dla odbiorcy w sytuacji, gdy w œwietle treœci art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2
Prawa energetycznego gmina zobowi¹zana jest planowaæ i organizowaæ zaopatrzenie m.in. w energiê elektryczn¹ na swoim obszarze,
zgodnie z za³o¿eniami polityki energetycznej pañstwa i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami
zawartymi w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioskiem S¹du jest, ¿e za³o¿enia do
gminnego planu zaopatrzenia musz¹ byæ zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto S¹d podkreœli³, ¿e
równie¿ plany rozwoju przedsiêbiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ musz¹ uwzglêdniaæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy okreœlone przez ni¹
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego o czym przes¹dza treœæ art. 16 ust. 1 Prawa
energetycznego. Oznacza to, i¿ do czasu przyjêcia za³o¿eñ przedsiêbiorstwo energetyczne nie mo¿e decydowaæ o rozliczeniu kosztów
przy³¹czenia do sieci poprzez naliczenie przysz³emu odbiorcy op³aty za przy³¹czenie w oparciu o kryterium op³acalnoœci inwestycji.
Tym samym przepisy art. 7 ust. 4 w zwi¹zku z art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i 2 Prawa energetycznego nakazuj¹ - nie wprost, lecz poœrednio
- uwzglêdnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile brak jest w konkretnej gminie projektu za³o¿eñ do planu
zaopatrzenia w energiê i jest to interpretacja w pe³ni odpowiadaj¹ca zapisom ustawy antymonopolowej.
Treœæ przepisu art. 7 ust. 4 Prawa energetycznego w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustaw¹ z dnia 26.05.2000 r. o zmianie ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) uzale¿nia³a obowi¹zek przedsiêbiorstw energetycznych zapewnienia realizacji i finansowania
budowy sieci, w tym przy³¹czy od uwzglêdnienia ich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego podnoszony przez
uczestnika w trakcie postêpowania argument, i¿ miejscowy plan nie pozwala na okreœlenie potrzeb energetycznych odbiorców i nie mo¿e byæ
w zwi¹zku z tym podstaw¹ do stosowania stawek rycza³towych nie mo¿e byæ uwzglêdniony skoro we wczeœniejszym okresie (przed
nowelizacj¹) stanowi³ zasadê i by³ powszechnie uwzglêdniany. W toku postêpowania Prezes Urzêdu otrzyma³ od Gminy Miasta W³oc³awek
wyjaœnienia, zgodnie z którymi inwestycje Spó³dzielni Budowy Domów „W³asny Dom" - po³o¿one przy ul. Jasnej we W³oc³awku - oraz
Przedsiêbiorstwa Budowlanego „Budizol" we W³oc³awku s¹ zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i mieszcz¹ siê
na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Tak wiêc bez w¹tpienia winny byæ ujête przez uczestnika w jego w³asnym planie
rozwoju, a koszt przy³¹czenia budynków winien byæ poniesiony w 3/4 przez uczestnika.
Powo³ywanie siê wy³¹cznie na literalne brzmienie przepisów prawa energetycznego i twierdzenie, i¿ przedsiêbiorca nie mo¿e
ponosiæ konsekwencji b³êdnego zapisu intencji ustawodawcy oznacza, przy uwzglêdnieniu doœwiadczenia zawodowego uczestnika,
¿e mia³ on œwiadomoœæ wadliwoœci tego przepisu i negatywnych skutków, jakie przy literalnym stosowaniu niesie on dla przysz³ych
odbiorców wystêpuj¹cych o przy³¹czenie. W takiej sytuacji jedynym nasuwaj¹cym siê wnioskiem jest to, i¿ postanowi³ wykorzystaæ
„b³êdny zapis" dla osi¹gniêcia nieuzasadnionych korzyœci kosztem odbiorców, którzy - co podkreœli³ S¹d Antymonopolowy
w uzasadnieniu cytowanego wy¿ej wyroku z dnia 10.01.2001 r. - nie mog¹ byæ obarczeni obowi¹zkiem pokrycia kosztów budowy sieci
jedynie w wyniku zaniechania gminy w zakresie uchwalenia za³o¿eñ do planu zaopatrzenia. Odbiorca nie ma mo¿liwoœci dokonania
oceny czy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i za³o¿enia do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe
s¹ dostatecznie szczegó³owe aby przedsiêbiorstwo mog³o sporz¹dziæ na tej podstawie w³asny plan, o którym mowa w art. 16 ustawy
Prawo energetyczne. Jest to argument o podstawowym znaczeniu dla rozstrzygniêcia o odpowiedzialnoœci uczestnika, gdy¿ przes¹dza
o tym, i¿ nie uchwalenie przez gminê za³o¿eñ nie rzutuje na zasady pokrywania kosztów rozbudowy sieci, a ponadto, ¿e nie ma w tej
kwestii znaczenia równie¿ szczegó³owoœæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W powo³ywanym wyroku S¹d wskazywa³, i¿ w stanie faktycznym analogicznym do rozpatrywanego w niniejszym postêpowaniu
przedsiêbiorstwu energetycznemu s³u¿¹ ewentualne roszczenia wobec gmin z tytu³u poniesionych szkód. Przyjêcie, i¿ drog¹ s³u¿¹c¹
zabezpieczeniu interesów uczestnika by³a droga postêpowania s¹dowego uzasadnia konkluzjê, i¿ skutkiem jej zaniechania przez
uczestnika by³o niedopuszczalne naruszenie interesów odbiorców. Postêpowanie uczestnika, który zrezygnowa³ z przys³uguj¹cych mu
roszczeñ i poprzesta³ na wygodniejszym dla siebie - zapobieg³ kosztownemu i czasoch³onnemu postêpowaniu s¹dowemu przerzuceniu konsekwencji nowelizacji ustawy Prawo energetyczne na przysz³ych odbiorców, a tym samym zgodnie z art. 8 ust. 1
ustawy nadu¿y³ pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym, jest uzasadnieniem dla wydania decyzji o stwierdzeniu praktyki za
ograniczaj¹c¹ konkurencjê.
W toku postêpowania administracyjnego, pocz¹wszy od dnia 1.04.2001 r. uczestnik zaprzesta³ stosowania praktyki uznanej za
niedopuszczaln¹ i traktuj¹c równo wszystkich odbiorców proponuje im stawki op³at skalkulowane na podstawie jednej czwartej
œredniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów ubiegaj¹cych siê
o przy³¹czenie, okreœlonych w planie rozwoju - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹. Wobec tego zasadnym by³o uznanie, i¿ jego zachowanie
rynkowe przesta³o naruszaæ zakaz okreœlony w art. 8 ust. 1 ustawy i stwierdzenie w sentencji decyzji zaniechania stosowania
okreœlonej w niej praktyki.[…]
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DECYZJA
z dnia 31 grudnia 2001 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez T-A-M POLAND w Ko³obrzegu, Micha³a ¯ytki, Annê Dzwonek
- ¯ytki, Mariê Nowakowsk¹, Irenê Towarnick¹, Krzysztofa Kozie³, Miros³awa Balickiego, Grzegorza Tomczyka
i Ko³obrzesk¹ ¯eglugê Pasa¿ersk¹ Sp. z o.o. w Ko³obrzegu za ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RGD-34/2001)
I. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku 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 postêpowania antymonopolowego, wszczêtego z urzêdu przeciwko:
1. T-A-M POLAND Sp. z o.o. w Ko³obrzegu,
2. Micha³owi ¯ytki i Annie Dzwonek - ¯ytki - w³aœcicielom i armatorom statku M/S „PIRAT",
3. Marii Nowakowskiej i Irenie Towarnickiej - w³aœcicielom i armatorom statku „SANTA MARIA",
4. Krzysztofowi Kozie³, Miros³awowi Balickiemu i Grzegorzowi Tomczykowi - w³aœcicielom i armatorom statku „VIKING",
5. Ko³obrzeskiej ¯egludze Pasa¿erskiej Sp. z o.o. w Ko³obrzegu - w³aœcicielowi i armatorowi statku „MONIKA III" i „DELFIN I"
(wodolot)
w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazuje siê przedsiêbiorcom wymienionym w punktach od 2 do 5 zaniechania
stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na bezpoœrednim ustalaniu w okresie od 1998 r. do 5 czerwca 2000 r., jednakowych
cen biletów na rejsy redowej ¿eglugi pasa¿erskiej wykonywane statkami: „PIRAT", „SANTA MARIA", „VIKING", „MONIKA III".
II. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy nakazuje siê przedsiêbiorcom wymienionym w I pkt od 1 do 5
zaniechania stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na bezpoœrednim ustalaniu, od dnia 5 czerwca 2000 r. do
chwili obecnej, jednakowych cen biletów na rejsy redowej ¿eglugi pasa¿erskiej wykonywane statkami: „PIRAT", „SANTA MARIA",
„VIKING", „MONIKA III" i „DELFIN I" (wodolot).
III. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ww. ustawy nakazuje siê przedsiêbiorcom wymienionym w I pkt od 1 do 5
zaniechania stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych na zawarciu dnia 5 czerwca 2000 r., umowy przyznaj¹cej
Spó³ce T-A-M wy³¹cznoœæ na dystrybucjê biletów na rejsy statkami; „PIRAT", „SANTA MARIA", „VIKING", „MONIKA III" i „DELFIN I"
(wodolot), co skutkuje podzia³em rynku zbytu i ograniczeniem dostêpu do niego.
IV. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy nakazuje siê przedsiêbiorcom wymienionym w pkt I poz. 1 do 5 zaniechania
stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na zawarciu porozumienia skutkuj¹cego ograniczeniem dostêpu do rynku
innym przedsiêbiorcom, poprzez przyjêcie aneksu nr 1/2000 z dnia 28 wrzeœnia 2000 r. do umowy z dnia 5 czerwca 2000 r., przyznaj¹cego
wy³¹cznoœæ eksploatacji statku „MONIKA III" na wykonywanie posezonowej ¿eglugi redowej.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek w³aœcicieli (Micha³a ¯ytki i Anny Dzwonek - ¯ytki) oraz armatora
(El¿biety ¯ytki aktualnie armatorem jest Anna Dzwonek - ¯ytki), statku pasa¿erskiego M/S „PIRAT" o wszczêcie postêpowania
przeciwko T-A-M POLAND Sp. z o.o. W ocenie skar¿¹cych, Spó³ka maj¹c zagwarantowan¹ - na mocy umowy z dnia 5 czerwca 2000 r.
o centralny booking oraz sprzeda¿ biletów zawartej z wnioskodawcami i innymi przedsiêbiorcami wykonuj¹cymi rejsy w pasa¿erskiej
¿egludze redowej w Ko³obrzegu - wy³¹cznoœæ na dystrybucjê biletów, nadu¿ywa zajmowan¹ na rynku pozycjê dominuj¹c¹, poprzez
uniemo¿liwianie jednostce M/S „PIRAT" wykonywania us³ug po sezonie. Wy³amanie siê spod zakazu uprawiania w tym okresie ¿eglugi
skutkowa³oby na³o¿eniem na wnioskodawców znacznych kar umownych, których uiszczenie z pewnoœci¹ doprowadzi³oby do upadku
ich przedsiêbiorstwa. W ten sposób centralny dystrybutor nie tylko ogranicza konkurencjê, ale równie¿ czerpie z tego faktu
nieuzasadnione korzyœci, bowiem kwestionowana umowa skonstruowana jest tak, aby m.in. przypadaj¹ce na statek skar¿¹cych
dochody móg³ przej¹æ w³aœciciel statku MONIKA III - Prezes T-A-M POLAND.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje zawierania porozumieñ, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym. Zakaz ten ma zastosowanie zarówno do
porozumieñ zawieranych pomiêdzy konkurentami (tzw. porozumienia horyzontalne lub poziome), jak i zawieranych pomiêdzy
partnerami rynkowymi dzia³aj¹cymi na ró¿nych szczeblach obrotu (porozumienia wertykalne lub pionowe).
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej przez rynek w³aœciwy - rozumie siê „rynek towarów, które
ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, s¹ uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz
s¹ oferowane na obszarze, na którym, ze wzglêdu na ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje
konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji". W danej konkretnej sprawie, aby rynek
taki wyznaczyæ, trzeba wzi¹æ pod uwagê co najmniej nastêpuj¹ce jego elementy: przedmiot rynku (towar), fazê obrotu towarowego
uwzglêdniaj¹c¹ jej pionow¹ specyfikê, funkcje strony obrotu (poda¿ popyt), czasowy aspekt obrotu oraz terytorium. Brak jednoczesnej
identyfikacji, dla badanych relacji rynkowych, choæby jednego z tych elementów, wskazywaæ mo¿e, i¿ w danej sprawie mamy do
czynienia nie z jednym, ale wiêksz¹ iloœci¹ rynków w³aœciwych.
Definicja rynku w ujêciu przestrzennym wyra¿a ogó³ stosunków wymiany oraz stosunków równoleg³ych zachodz¹cych miêdzy
jego uczestnikami usytuowanymi na danym obszarze. W niniejszej sprawie rynek w aspekcie geograficznym wyznaczony jest przez
obszar portu w Ko³obrzegu, bowiem us³ugi redowej ¿eglugi pasa¿erskiej wykonywane s¹ na obszarze akwenu morskiego z i do
nabrze¿y portowych miasta Ko³obrzeg.
Identyfikacja wymiaru produktowego rynku sprowadza siê do wyodrêbnienia towarów, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji [...] w oparciu o ich szczególne w³asnoœci, tak, aby odró¿niæ te towary od innych w taki sposób, by nie istnia³a
mo¿liwoœæ dowolnej ich zamiany. Chodzi wiêc tutaj o towary takie same lub z punktu widzenia nabywcy uznane za substytuty.
Wyniki analizowanych transakcji wskazuj¹ na to, ¿e w sprawie nale¿a³o wyró¿niæ dwa rodzaje towarów, które wyznaczaj¹ dwa odrêbne,
choæ wspó³zale¿ne rynki produktowe:
1. us³ugi redowej ¿eglugi pasa¿erskiej, œwiadczone przy wykorzystaniu statków; „PIRAT", „SANTA MARIA", „VIKING", „MONIKA III"
i „DELFIN I" (wodolot),
2. us³ugi sprzeda¿y (dystrybucji) biletów na rejsy wykonywane ww. statkami.
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Odmienne przedmioty nie s¹ jedyn¹ cech¹ ró¿ni¹c¹ oba rynki. Rynek us³ug ¿eglugi pasa¿erskiej zintegrowany jest poziomo, co
oznacza, ¿e poda¿ reprezentowana jest przez niezale¿nych od siebie przedsiêbiorców, funkcjonuj¹cych na tym samym szczeblu obrotu
towarowego, pozostaj¹cych wzglêdem siebie w relacjach konkurencji, wykonuj¹cych bezpoœrednio wycieczkowe rejsy statkami, na które
popyt zg³aszaj¹ turyœci indywidualni, b¹dŸ grupowi. Istniej¹ bardzo silne zale¿noœci pomiêdzy por¹ roku a zainteresowaniem wycieczkami
statkami. Innymi s³owy rynek us³ug ¿eglugi pasa¿erskiej charakteryzuje siê sezonowoœci¹, tj. relatywnie wysokim popytem latem i niskim
od jesieni do wiosny. Z tych te¿ powodów, po uwzglêdnieniu aspektu temporalnego, nale¿y rozpatrywaæ ten rynek odrêbnie w sezonie
i odrêbnie poza nim. Za przyjêciem takiego stanowiska przemawia równie¿ i ta okolicznoœæ, ¿e nie wszystkie statki wycieczkowe
przystosowane s¹ do ca³orocznej ¿eglugi. St¹d, bior¹c pod uwagê jedynie techniczne przygotowanie jednostek p³ywaj¹cych do przewozu
turystów poza sezonem, ich liczba - z powodów obiektywnych - w tym okresie ograniczona jest do dwóch statków.
Drugi ze wskazanych wy¿ej rynków produktowych, poprzez uk³ad panuj¹cych na nim wiêzi ekonomicznych zintegrowany jest
pionowo. Armatorzy rezygnuj¹c z bezpoœredniej sprzeda¿y biletów na rejsy statkami nadali prawa wy³¹czne w zakresie ich dystrybucji
Spó³ce T-A-M POLAND. Tak wiêc, chocia¿ us³ugi wykonywane s¹ przez formalnie niezale¿nych od siebie przedsiêbiorców, to pasa¿er
chc¹cy z tych us³ug skorzystaæ musi wykupiæ bilet w Spó³ce, przy czym cena biletu pozostaje bez zwi¹zku z tym, jaki rejs i statek
wybra³. Pomiêdzy armatorami a dystrybutorem nie istniej¹ stosunki konkurencji lecz kooperacji. Rynek ten zacz¹³ funkcjonowaæ od
czasu podpisania umowy z dnia 5 czerwca 2000 r.
Poniewa¿ w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia nie tylko z dwoma ró¿nymi towarami, ale tak¿e i z obiema formami
porozumieñ tj. pionowymi i poziomymi, to równie¿ i rynki w³aœciwe bêd¹ odmienne. I tak:
1. dla porozumienia poziomego rynkami w³aœciwymi bêd¹ rynki us³ug redowej ¿eglugi pasa¿erskiej, œwiadczonych z nabrze¿y
morskiego portu w Ko³obrzegu
- w sezonie (letnim tj. od dnia 1 maja do dnia 31 wrzeœnia danego roku),
- poza sezonem (jesieñ-wiosna, tj. od dnia 1 paŸdziernika do dnia 30 kwietnia roku nastêpnego).
2. dla porozumienia pionowego rynkiem w³aœciwym bêdzie rynek dystrybucji biletów na rejsy redowej ¿eglugi pasa¿erskiej.
Uczestnikiem tego rynku jest Spó³ka T-A-M i armatorzy statków „PIRAT", „SANTA MARIA", „VIKING", „MONIKA III" i „DELFIN I".
Jak ju¿ wskazano oba rynki s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane i wzajemnie oddzia³uj¹ na siebie, bowiem niemo¿liwym jest œwiadczenie
us³ug ¿eglugowych z pominiêciem sprzeda¿y biletów, na co wy³¹cznoœæ ma Spó³ka T-A-M, a jednoczeœnie sprzeda¿ biletów mo¿e byæ
wykonywana wy³¹cznie w sytuacji œwiadczenia us³ug ¿eglugowych.
£¹czny udzia³ skar¿onych (w³aœciciele i armatorzy statków) na pierwszym z ww. rynku w³aœciwym (miesi¹ce letnie) wynosi ponad
95% dokonanych przewozów pasa¿erskich. Poza sezonem (drugi rynek w³aœciwy) us³ugi œwiadczone s¹ obecnie wy³¹cznie przy
wykorzystaniu statku „MONIKA III" (100%).
Na mocy zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej za sprzeczne z regu³ami konkurencji uznaje siê zawieranie porozumieñ
polegaj¹cych na ustalaniu, bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów. Dzia³ania o takim
charakterze stanowi¹ wyraŸne naruszenie zakazu porozumieñ, w literaturze przedmiotu okreœlanych jako dwu- lub wielostronn¹
czynnoœæ prawn¹, „na mocy której przynajmniej jedna ze stron dobrowolnie zobowi¹zuje siê do okreœlonego dzia³ania lub zaniechania,
rezygnuj¹c tym samym z pe³ni lub czêœci swobody dzia³ania na rzecz innej strony" (T. Skoczny, W. Szpringer, Zakaz porozumieñ
ograniczaj¹cych konkurencjê, DW Elipsa, W-wa 1996, str. 25). Ograniczenie autonomii polityki cenowej mo¿e byæ przedmiotem zmów
cenowych zawieranych tak miêdzy konkurentami, jak i pomiêdzy partnerami handlowymi (wertykalne uzgodnienia cenowe). Pierwsze
z nich maj¹ zwykle klasyczn¹ ju¿ formê horyzontalnych karteli cenowych, przez co w teorii ekonomii rozumie siê „organizacjê
niezale¿nych producentów zmierzaj¹cych do wykluczenia konkurencji miêdzy sob¹ poprzez regulacjê udzia³ów w rynku, poziomu
produkcji i cen, a to w celu podnoszenia cen i zysków ponad poziomy wyznaczane przez konkurencjê" (Kamerschen D., McKenzie R.,
Nardelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarnoœæ", Gdañsk 1991, s. 625 i nastêpne). Kartel pomimo tego, ¿e nosi cechy
quasi-monopolu, w rzeczywistoœci jednak nim nie jest, bowiem równie siln¹ jak d¹¿enie do zmowy jest sk³onnoœæ do wy³amania siê
z uzgodnionego porozumienia w nadziei na zwiêkszenie, kosztem konkurentów , udzia³u w rynku i zysków (por. Begg D., Fischer S.,
Dornbusch D., Ekonomia tom I, PWE, Warszawa 1993, s. 277 i nastêpne). W celu zapobie¿enia mo¿liwoœci oszustwa ze strony
uczestników kartelu porozumienie zawiera zwykle kary za z³amanie regu³ w nim zawartych.
Analizuj¹c i oceniaj¹c ustalone fakty, widaæ wyraŸnie, ¿e w przedmiotowej sprawie wszystkie klasyczne elementy zachowañ
kartelowych wystêpuj¹ w sposób bardzo wyraŸny. Otó¿, pocz¹wszy od 1998 r. do momentu zawarcia w dniu 5 czerwca 2000 r.
ze Spó³k¹ T-A-M umowy na dystrybucjê biletów, w³aœciciele i armatorzy statków „PIRAT", „SANTA MARIA", „VIKING", „MONIKA III",
wspólnie i w porozumieniu ustalali tê sam¹ wysokoœæ ceny na rejsy redowej ¿eglugi pasa¿erskiej. Jest to okolicznoœæ bezsporna, gdy¿
przemawiaj¹ za tym zarówno treœæ w § 8 aneksu do umowy w sprawie korzystania z nabrze¿y portowych w Ko³obrzegu, jak równie¿
z³o¿one oœwiadczenia, w których skar¿eni przedsiêbiorcy potwierdzaj¹ fakt wspólnego ustalania cen w latach 1998-2000.
Nie kwestionowali oni tego faktu tak¿e i na rozprawie administracyjnej.
Konkluduj¹c uznaæ nale¿y za w pe³ni udowodnione, ¿e w analizowanym wy¿ej okresie uczestnicy rynku us³ug redowej ¿eglugi
pasa¿erskiej w Ko³obrzegu realizowali porozumienie (poziome) cenowe czym naruszyli przepis art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy antymonopolowej.
Praktyka ta nie usta³a z chwil¹ zawarcia przez w³aœcicieli i armatorów statków, ze Spó³k¹ T-A-M POLAND, umowy z dnia 5 czerwca 2000 r.,
przyznaj¹cej Spó³ce wy³¹cznoœæ w zakresie sprzeda¿y biletów na rejsy wykonywane statkami zleceniodawców. Co wiêcej, wskazana
umowa przyczyni³a siê do dalszej kartelizacji rynku, gdy¿ konserwuj¹c instytucjê jednej ceny na us³ugi wykonywane przez niezale¿nych
konkurentów wprowadzi³a dodatkowo podzia³ rynku i zysków. Od tej bowiem pory wp³ywy poszczególnych przedsiêbiorców
uniezale¿nione zosta³y od iloœci przewiezionych pasa¿erów, która to iloœæ mog³a byæ wypadkowym wynikiem istniej¹cej jeszcze
konkurencji pozacenowej, na rzecz ustalenia sta³ych limitów wynosz¹cych 20% dochodów uzyskiwanych ze sprzeda¿y wszystkich
biletów (§ 6 umowy). Z materia³u dowodowego wynika tak¿e, ¿e aczkolwiek ceny na us³ugi redowej ¿eglugi pasa¿erskiej wykonywane
statkami „PIRAT", „SANTA MARIA", „VIKING" i „MONIKA III" nadal ustalane s¹ w jednej wysokoœci, na wodolot „DELFIN I" obowi¹zuj¹
wy¿sze ceny biletów, to wp³ywy z tego tytu³u dzielone s¹ solidarnie pomiêdzy uczestników kartelu wed³ug przyjêtego w umowie
klucza, z pominiêciem ró¿nic kosztowych i w oderwaniu od rzeczywiœcie ponoszonych przez danego przedsiêbiorcê nak³adów.
Umowa wprowadzi³a bowiem nie tylko ustalony z góry, równy, podzia³ wp³ywów, ale równie¿ unormowa³a - analogicznie - sposób
rozliczania siê za zakupione paliwo, które nabywa Spó³ka T-A-M POLAND, a którego kosztami obci¹¿ani s¹ w tym samym procencie
armatorzy wszystkich piêciu jednostek, niezale¿nie od tego ile dany statek paliwa rzeczywiœcie zu¿y³. Dodatkowo odst¹pienie od
umowy, zawartej na okres 10 lat, obwarowano wysokimi karami (§ 15 umowy), co jak wczeœniej wskazano, jest klasyczn¹ metod¹
dyscyplinuj¹c¹ uczestników kartelu.
W ocenie Prezesa UOKiK wskazana wy¿ej umowa normuje nie tylko zasady dystrybucji biletów, ale równie¿ inne zagadnienia nie
zwi¹zane wprost z jej przedmiotem. Przyk³adowo, oprócz omówionych ju¿ warunków, w treœci umowy znalaz³y siê postanowienia
odnoœnie sposobu wykonywania redowej ¿eglugi pasa¿erskiej w okresie posezonowym (§ 10), jak równie¿ sprawy zwi¹zane z
dzier¿aw¹ nabrze¿y (§ 14 i § 15).
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Bior¹c pod uwagê wszystkie analizowane dotychczas okolicznoœci sprawy uznaæ nale¿y, i¿ umowa z dnia 5 czerwca 2000 r. jest
narzêdziem realizacji zmowy kartelowej, która poprzez dobrowolne samoograniczenie swojej samodzielnoœci przez armatorów
i koordynuj¹c¹ dzia³alnoœæ Spó³ki T-A-M POLAND, od daty jej zawarcia skutecznie ogranicza konkurencjê na pierwszym ze
zdefiniowanych rynku w³aœciwym, w drodze wspólnego ustalania wysokoœci cen biletów i uzgodnionego podzia³u wp³ywów za nie.
Oprócz kwestionowanych uregulowañ, umowa ustanowi³a system wy³¹cznej sprzeda¿y biletów na wszystkie objête ni¹ statki.
Jest to przyk³ad porozumieñ pionowych, a wiêc zawieranych pomiêdzy ró¿nymi uczestnikami obrotu towarowego. W przedmiotowej
sprawie s¹ to poszczególni armatorzy piêciu jednostek z jednej strony i Spó³ka T-A-M POLAND z drugiej.
Uznaæ nale¿y, ¿e dzia³ania skar¿onych naruszaj¹ interes publiczny pojmowany szeroko i przejawiaj¹cy siê w zapewnieniu
w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Zdaniem S¹du Najwy¿szego (por. wyrok z dnia 29 maja 2001 r., sygn. akt
I CKN/217/98) rynek gospodarczy funkcjonowaæ mo¿e prawid³owo wówczas, gdy zapewniona jest mo¿liwoœæ powstania i rozwoju
konkurencji rozumianej jako zjawisko charakteryzuj¹ce funkcjonowanie gospodarki. W rozpatrywanej sprawie zawarte porozumienia
nie tylko uniemo¿liwiaj¹ powstanie i rozwój konkurencji na lokalnym rynku redowej ¿eglugi pasa¿erskiej w Ko³obrzegu, ale j¹
skutecznie ograniczaj¹ i zniekszta³caj¹. Dowiedzione zmowy kartelowe nie tylko stoj¹ w sprzecznoœci, ale podwa¿aj¹ fundamentalne
zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, a co za tym idzie naruszaj¹ interes publiczny. Poprzez wskazane w niniejszej
decyzji dzia³ania skar¿onych byt i istota konkurencji, bêd¹cej wyznacznikiem konstytucyjnie zagwarantowanej wolnoœci prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej zosta³y wyeliminowane.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odst¹pi³ od mo¿liwoœci na³o¿enia na skar¿onych sankcji finansowych
przewidzianych w art. 101 ust. 2 pkt. 2 ustawy antymonopolowej, bior¹c pod uwagê ich dobrowolne przyznanie siê do winy i z³o¿one
zobowi¹zanie o bezwzglêdnym zaprzestaniu stosowania wszystkich zarzucanych im praktyk.[...]
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DECYZJA
z dnia 31 grudnia 2001 r.
o uznaniu praktyki stosowanej przez Cukrowniê PELPLIN S.A. w Pelplinie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RGD-32/2001)
Na postawie art. 9 w zwi¹zku 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., zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹) po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek Krajowego Zwi¹zku
Plantatorów Roœlin Okopowych w Warszawie przeciwko Cukrowni PELPLIN S.A. w Pelplinie w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nakazuje siê zaniechania stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu
pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku skupu buraków cukrowych poprzez bezpoœrednie narzucenie plantatorom, w umowach
kontraktacyjnych na rok 2001, warunków skupu surowca, w zakresie okreœlonym w § 5 i 6 umowy, wprowadzaj¹cych nierównoprawne
zasady okreœlaj¹ce odpowiedzialnoœæ stron w przypadku niewywi¹zania siê z warunków umowy, poprzez upowa¿nienie
kontraktuj¹cego do obci¹¿enia kontrahenta kar¹ umown¹ lub obowi¹zkiem zap³aty kwoty stanowi¹cej wyrównanie poniesionych strat,
podczas gdy druga strona uprawniona jest jedynie do naliczenia kary umownej, nie zawsze pokrywaj¹cej poniesione straty (art. 5 umowy),
jak te¿ przyznania kontraktuj¹cemu znacznie szerszego katalogu przyczyn wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoœæ za niewykonanie umowy, które
to warunki przes¹dzaj¹ o antykonkurencyjnym charakterze umowy.
UZASADNIENIE
W marcu 2001r. Krajowy Zwi¹zek Plantatorów Roœlin Okopowych w Warszawie (zwany dalej Zwi¹zkiem) wyst¹pi³ do Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej Prezesem Urzêdu albo organem antymonopolowym) z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania administracyjnego przeciwko Cukrowni PELPLIN S.A. w Pelplinie (zwanej dalej Cukrowni¹) pod zarzutem
stosowania przez ni¹ praktyk antykonkurencyjnych, polegaj¹cych na narzucaniu plantatorom uci¹¿liwych warunków umów
kontraktacyjnych buraków cukrowych, zawieranych na rok 2001.
Skar¿¹cy Zwi¹zek wnioskowa³ o „stwierdzenie niewa¿noœci postanowieñ umowy kontraktacyjnej, dotycz¹cych zaopatrzenia
plantatora w nasiona (§ 2, pkt 1 i 2), ceny i sposobu zap³aty (§ 4), kar umownych (§ 5) oraz ograniczenia lub wy³¹czenia
odpowiedzialnoœci (§ 6)".
Organ antymonopolowy ustali³, co nastêpuje.
Dnia 16 grudnia 2000 r., Cukrownia PELPLIN wesz³a w sk³ad grupy kapita³owej BSO POLSKA, do której nale¿¹ tak¿e: Cukrownia
CIECHANÓW, Cukrownia DOBRE, Cukrownia GLINOJECK, Cukrownia KÊTRZYN, Cukrownia MICHA£ÓW, Cukrownia OSTROWITE,
Cukrownia ŒWIECIE, Cukrownia UNIS£AW, Cukrownia GUZÓW. Z chwil¹ uzyskania wiêkszoœciowego pakietu udzia³owego
w 10 krajowych cukrowniach, Spó³ka BSO zamierza³a tak¿e ujednoliciæ warunki kontraktacji surowca. Poniewa¿ dotychczasowe
warunki umowne stosowane w Cukrowni PELPLIN odbiega³y od umów stosowanych w innych cukrowniach, wchodz¹cych w sk³ad
grupy BSO, dnia 11 stycznia 2001 r., dosz³o do spotkania Zarz¹du Cukrowni z Zarz¹dem Zrzeszenia Plantatorów w Pelplinie, podczas
którego podjêto „próbê konsultacji i uzgodnieñ treœci umowy" argumentuj¹c „¿e nie jest mo¿liwe, aby warunki kontraktacji 9 cukrowni
zmieniæ na korzyœæ umowy funkcjonuj¹cej wczeœniej w jednej cukrowni".
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Postêpowanie administracyjne w niniejszej sprawie prowadzone zosta³o w zwi¹zku z postawionym Cukrowni PELPLIN zarzutem,
i¿ dzia³alnoœæ jej nosi znamiona naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Wyznaczaj¹c rynek w³aœciwy w aspekcie asortymentowym uznaæ nale¿y, ¿e jest nim rynek buraka cukrowego. Roœlina ta,
produkowana przez plantatorów (poda¿) skupowana jest przez Cukrowniê (popyt) jako podstawowy surowiec do produkcji cukru.
Warunki klimatyczne, struktura upraw, oraz przystosowanie urz¹dzeñ przetwórczych powoduj¹, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ swobodnej
zamiany tego towaru (tu: burak cukrowy) na inny produkt (substytut).
Okreœlaj¹c wymiar geograficzny rynku organ antymonopolowy opar³ siê na nastêpuj¹cych ustaleniach:
Cukrownia PELPLIN znajduje siê na terenie województwa pomorskiego. Na tym obszarze, w maksymalnej odleg³oœci niespe³na
100 km od siebie i od Cukrowni PELPLIN, dzia³aj¹ ponadto trzy inne cukrownie tj.: MALBORK, NOWY STAW i PRUSZCZ GD. Pomimo
bliskoœci po³o¿enia, ka¿da z nich ma swoje w³asne, roz³¹czne z innymi, terytorium kontraktacyjnie, z którego wy³¹cznie - co do zasady pozyskiwany jest surowiec na jej potrzeby produkcyjne.
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Od wielu lat cukrownie posiadaj¹ sta³ych dostawców buraków cukrowych; przyst¹pienie do umów kontraktacyjnych na dan¹
kampaniê proponowane jest wy³¹cznie dotychczasowym kontrahentom. Incydentalne przypadki podjêcia wspó³pracy z nowymi
plantatorami stanowi¹ niewielki procent w ogólnej iloœci zawieranych umów i wynikaj¹cych z nich wielkoœci skupu. Nie powiêksza to
jednak ani area³u upraw, ani nie rozszerza granic terytorium skupu. Zmiana dostawcy jako strony umowy kontraktacyjnej jest po prostu
(w przewa¿aj¹cej czêœci) wynikiem zmian w³aœcicielskich w gospodarstwach dotychczas wspó³pracuj¹cych ze skupuj¹cym
(nastêpstwo prawne, podzia³).
Je¿eli nawet dana cukrownia zg³asza zapotrzebowanie na wiêksze iloœci surowca, to wówczas mo¿e zawieraæ umowy
z plantatorami spoza „w³asnego" obszaru, ale za zgod¹ i wiedz¹ cukrowni, w rejonie której kontraktuje dodatkowe wielkoœci surowca.
Podstawowym Ÿród³em pozyskiwania buraka cukrowego s¹ wiêc tradycyjnie ju¿ zwi¹zane z danym producentem terytoria
kontraktacyjne, uznawane tak przez plantatorów, jak i same cukrownie za wyraŸnie okreœlone i wyodrêbnione od innych obszarów.
Granice geograficzne skupu wyznacza obszar plantacji zlokalizowanych w najbli¿szym s¹siedztwie cukrowni. W przypadku
Cukrowni PELPLIN œrednia odleg³oœæ dowozu surowca wynosi 20 km.
Maj¹c na uwadze poczynione ustalenia faktyczne oraz okolicznoœci prawne, wynikaj¹ce m.in. z ustawowych regulacji dot.
maksymalnej wielkoœci upraw i wysokoœci produkcji uznaæ nale¿y, ¿e aczkolwiek - w przedmiotowej sprawie - w bezpoœredniej
bliskoœci funkcjonuj¹ podobne do siebie rynki, zorientowane i zorganizowane wokó³ cukrowni PELPLIN, NOWY STAW, MALBORK
i PRUSZCZ GD., to jednak na ka¿dym z nich istniej¹ wystarczaj¹co homogeniczne warunki konkurencji, by ka¿dy z nich uznaæ,
w aspekcie geograficznym, za w pe³ni autonomiczny i wyodrêbniony terytorialnie rynek skupu buraków cukrowych. S¹ to rynki
domkniête, bowiem nie istnieje miêdzy nimi swobodny przep³yw towaru (tu: buraki cukrowe). Plantatorzy, pozbawieni s¹ mo¿liwoœci
wyboru kontrahenta, a z kolei cukrownie nie maj¹ sposobnoœci zaopatrzenia siê w surowiec poza swoim terytorium kontraktacyjnym.
Z tych te¿ powodów przyjêto, ¿e rynkiem w³aœciwym w sprawie jest rynek buraków cukrowych, skupowanych przez Cukrowniê
PELPLIN z podleg³ego jej terytorium kontraktacyjnego. Poda¿ na nim reprezentuj¹ plantatorzy (znaczne rozproszenie struktury
podmiotowej), natomiast po stronie popytowej wystêpuje tylko jeden przedsiêbiorca - Cukrownia PELPLIN. Nale¿y przy tym zwróciæ
uwagê, ¿e oprócz wy¿ej wskazanej, jeszcze jedna cecha jest charakterystyczna dla tego rynku. Otó¿ podpisanie umów
kontraktacyjnych jest jednoznaczne ze œcis³ym okreœleniem poda¿y surowca na rynku, bowiem ¿aden z plantatorów nie maj¹c
ca³kowitej pewnoœci co do tego, ¿e uda mu siê sprzedaæ ca³oœæ plonów, bior¹c pod uwagê koszty produkcji, nie bêdzie rozszerza³ area³u
upraw, gdy¿ nadwy¿ka ta, z du¿ym prawdopodobieñstwem, nie znajdzie nabywcy. Tak¿e iloœæ przysz³ych transakcji na rynku jest ju¿
ustalona, bowiem nie pojawi¹ siê na nim nowi dostawcy.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze ustalenia nale¿y stwierdziæ, ¿e Cukrownia PELPLIN na rynku w³aœciwym zajmuje pozycjê
dominuj¹c¹. Przes¹dza to o mo¿liwoœci zastosowania wobec skar¿onego przedsiêbiorcy przepisu art. 8 ustawy antymonopolowej.
Badaj¹c wiêc zasadnoœæ zarzutu podnoszonego przez wnioskodawcê rozwa¿yæ nale¿y, czy szczególna sytuacja, zwi¹zana
z monopolem w zakresie skupu surowca, nie zosta³a przez skar¿on¹ Cukrowniê wykorzystana poprzez narzucenie swoim
kontrahentom antykonkurencyjnych warunków skupu. Art. 8 ust. 2 pkt. 1 ustawy antymonopolowej okreœla za sprzeczne z regu³ami
konkurencji zachowania dominanta rynkowego polegaj¹ce na bezpoœrednim lub poœrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen
nadmiernie wygórowanych albo ra¿¹co niskich, odleg³ych terminów p³atnoœci lub innych warunków zakupu albo sprzeda¿y towarów.
Taka niedookreœlona definicja wynikaj¹ca z normy ustawowej, powoduje, i¿ katalog praktyk odnosz¹cych siê do innych warunków
umów zawieranych z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym kwalifikowan¹ pozycjê w zakresie skupu lub sprzeda¿y towarów, ma charakter
otwarty. Kryterium, którego spe³nienie pozwala zaliczyæ zachowania dominanta rynkowego, w danym, konkretnym stanie faktycznym i
na okreœlonym rynku w³aœciwym, do naruszaj¹cych zasady chronione prawem antymonopolowym, jest antykonkurencyjny skutek
tych zachowañ.
Generalnie potencjalna wielkoœæ poda¿y surowca znacznie przewy¿sza efektywny popyt, okreœlony i ograniczony wielkoœci¹ limitu
produkcji cukru przyznanego danej cukrowni. Wzajemna wspó³praca dostawców i odbiorców odbywa siê w oparciu o umowy
kontraktacyjne, których ogólne warunki nie s¹ negocjowane indywidualnie, ale uzgadniane z przedstawicielami Zwi¹zku Plantatorów
Buraka Cukrowego przy danej cukrowni. W przedmiotowej sprawie Cukrownia PELPLIN z pominiêciem wskazanych wy¿ej przepisów,
nie uzgodni³a warunków skupu surowca z przedstawicielami Zwi¹zku wprowadzaj¹c odgórnie, w sposób arbitralny i bez wymaganych
prawem negocjacji z przedstawicielami organizacji producenckich umowê kontraktacyjn¹ stosowan¹ ju¿ w pozosta³ych cukrowniach
grupy BSO. Jak wynika z informacji uzyskanych od pozosta³ych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych przy cukrowniach BSO taka
praktyka nie jest niczym nowym, gdy¿ tylko w 2 na 4 przypadkach, warunki umowne ustalone zosta³y w drodze wspó³pracy stron.
Uznaj¹c za udowodnione, ¿e sporna umowa zosta³a wprowadzona z pominiêciem wymaganego prawem trybu negocjacyjnego,
czego nie kwestionuje sama skar¿ona, maj¹c na uwadze pozycjê Cukrowni PELPLIN na rynku relewantnym, nale¿y przyj¹æ, i¿ dzia³aj¹c
z pozycji przedsiêbiorcy silniejszego, narzuci³a plantatorom warunki umowy kontraktacyjnej. Trudno bowiem za negocjacje uznaæ
„próbê konsultacji", skierowan¹ do adresatów tylko raz i to jednego dnia, podczas gdy termin ten oznacza pewien proces rokowañ i
pertraktacji, maj¹cy na celu osi¹gniêcie konsensusu.
W umowie kontraktacyjnej, narzuconej kontrahentom na rynku w³aœciwym, przewidziano zasady naliczania kar umownych. W § 5
pkt 1 zapisano, ¿e „w przypadku niedostarczenia przez Plantatora zakontraktowanego surowca kontyngentowego, Plantator zap³aci
Kontraktuj¹cemu karê umown¹ w wysokoœci 30% wartoœci niedostarczonego surowca lub kwotê stanowi¹c¹ wyrównanie
poniesionych strat". Dodatkowo, oprócz ¿¹dania zap³aty okreœlonej kwotowo, skupuj¹cy zagwarantowa³ sobie prawo do odmowy
zawarcia umowy kontraktacyjnej w latach nastêpnych (§ 5 pkt 4). Natomiast w sytuacji, gdy Cukrownia odmówi przyjêcia buraków
odpowiadaj¹cych wymogom jakoœciowym, to wówczas zap³aci ona dostawcy jedynie karê umown¹ równ¹ 30% wartoœci tego
surowca (§ 5 pkt 2). Instytucja kar umownych jest przewidziana prawem. Art. 483 Kc stanowi o mo¿liwoœci zastrze¿enia w umowie
obowi¹zku naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania niepieniê¿nego, co nast¹pi przez
zap³atê okreœlonej sumy, tak¿e wówczas gdy d³u¿nik nie ponosi odpowiedzialnoœci za niedotrzymanie umowy. Takie obwarowania
umowne s¹ powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym i s³u¿¹ m.in. zapewnieniu wymogów pewnoœci i stabilnoœci tego
obrotu, tak aby ka¿da z umawiaj¹cych siê stron mia³a mo¿liwoœæ osi¹gniêcia, poprzez realizacjê umowy, zak³adanych celów
np. ekonomicznych. W Cukrowni PELPLIN w roku poprzedzaj¹cym rok wprowadzenia spornej umowy jej uczestnicy ustalili wysokoœæ
kar umownych na poziomie 10% wartoœci surowca.
Jak wynika z zebranego w sprawie materia³u dowodowego, na innych, podobnych rynkach, stosowane s¹ ró¿ne œrodki
dyscyplinuj¹ce, okreœlaj¹ce sankcje za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie wzajemnych zobowi¹zañ. S¹ to kary okreœlone
kwotowo lub procentowo, a ich wysokoœæ w poszczególnych cukrowniach ró¿ni siê znacznie. W przedmiotowej sprawie ustalony
przez skar¿on¹ poziom kar nie odbiega istotnie od stosowanych przez innych producentów cukru. Oceniaj¹c, pod k¹tem zgodnoœci z
regu³ami konkurencji, treœæ stosunku umownego, w którym jedn¹ ze stron jest przedsiêbiorca dominuj¹cy na rynku, nale¿y przede
wszystkim ustaliæ, czy w danym, konkretnym przypadku zachowana zosta³a zasada równoœci stron, czy te¿ silniejsza z nich
zagwarantowa³a sobie wiêcej uprawnieñ i uszczupli³a, kosztem kontrahenta, swoj¹ odpowiedzialnoœæ. Innymi s³owy, czy dominant
rynkowy, wykorzystuj¹c posiadan¹ przewagê kontraktow¹, nie naruszy³ symetrii w stanowieniu wzajemnych praw i obowi¹zków
wynikaj¹cych z umowy.
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W przedmiotowej sprawie Cukrownia PELPLIN, w sytuacji niedostarczenia przez plantatora zakontraktowanego surowca
kontygentowego, ma mo¿liwoœæ naliczenia kar umownych lub ¿¹dania kwoty stanowi¹cej wyrównanie poniesionych strat, przez które
nale¿a³oby rozumieæ przynajmniej poniesione, dodatkowe koszty. Od decyzji skar¿onej zale¿y wiêc, które z alternatywnych rozwi¹zañ
wybierze. Nale¿y domniemywaæ, ¿e bêdzie to korzystniejsza, z punktu widzenia jej interesów, formu³a liczenia kary umownej.
Tymczasem plantator mo¿e domagaæ siê, co najwy¿ej zap³aty 30% wartoœci surowca, jeœli odbiorca buraków odmówi, bez podania
jakiejkolwiek przyczyny - bardzo szeroko okreœlony katalog okolicznoœci wskazany w § 6 pkt 3 odnosi siê jedynie do sytuacji
wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoœæ odbiorcy za niewykonanie umowy - przyjêcia surowca spe³niaj¹cego wymogi jakoœciowe.
Bior¹c pod uwagê op³acalnoœæ produkcji buraków cukrowych, nie przekraczaj¹cej wed³ug skar¿onej 16% uznaæ nale¿y, ¿e kwota
naliczonej kary pokryje co najwy¿ej po³owê poniesionych kosztów produkcji. W tej sytuacji ryzyko z tytu³u niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania umowy kontraktacyjnej znacznie bardziej obci¹¿a plantatorów, a narzucone warunki umowy w zakresie
mo¿liwoœci wyboru formu³y naliczania kar umownych w sposób niesymetryczny rozdzielaj¹ uprawnienia plantatorów i Cukrowni
PELPLIN, z korzyœci¹ dla niej. Takich, dyskryminuj¹cych plantatorów warunków wspó³pracy Spó³ka nie by³aby w stanie wynegocjowaæ
w sytuacji istnienia konkurencji na rynku. Jest to wynik stosowania przez skar¿onego przedsiêbiorcê praktyki antykonkurencyjnej
o charakterze eksploatacyjnym, zakazanej art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
W ocenie organu antymonopolowego narzucenie przez skar¿on¹, na rynku relewantnym, wszystkich kwestionowanych wy¿ej
warunków skupu buraków cukrowych ma charakter antykonkurencyjny, jest wynikiem eksploatacji zajmowanej przez Cukrowniê
PELPLIN pozycji dominuj¹cej i przejawem stosowania przez ni¹ praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, okreœlonych art. 8 ust. 2 pkt 1
ustawy antymonopolowej.
Nale¿y przy tym wskazaæ, i¿ dzia³aniami skar¿¹cej dotkniêci zostali wszyscy, wystêpuj¹cy po stronie poda¿y uczestnicy rynku, na
którym konkurencja - jako kategoria charakteryzuj¹ca ogó³ stosunków gospodarczych - zosta³a zniekszta³cona poprzez niezgodne
z celem prawa antymonopolowego zachowania dominanta rynkowego. Publicznoprawny charakter ustawy antymonopolowej
uzasadnia uruchomienie jego instrumentów wówczas, gdy zagro¿ony lub naruszony jest interes publiczny, polegaj¹cy na zapewnieniu
w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku. W ocenie organu antymonopolowego ma to miejsce w przedmiotowej sprawie.
W zwi¹zku z powy¿szym stawiany Cukrowni PELPLIN zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, polegaj¹cy na
narzuceniu przez skar¿on¹ w umowach kontraktacyjnych na rok 2001 r., kwestionowanych warunków skupu surowca uwa¿a siê za
udowodniony.[...]
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DECYZJA
z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech
nad Union-Vis Sp. z o.o. w Bielsku Bia³ej
(Nr DDI-5/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech nad Union-Vis Sp. z o.o. w Bielsku Bia³ej.[...]
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DECYZJA
z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Telewizja Kablowa
„Energetyka" Sp. z o.o. w Rzeszowie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne-System Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych
i Adama £ukaszyka - Telewizja Kablowa „Bieszczady" w Ustrzykach Dolnych
(Nr RKR-3/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy pod firm¹ Telewizja Kablowa „Energetyka" Sp. z o.o. w Rzeszowie przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne-System Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych oraz Adama £ukaszyka Telewizja Kablowa „Bieszczady"
w Ustrzykach Dolnych.[...]
30
DECYZJA
z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Katowicki Holding Wêglowy S.A. w Katowicach
(Nr RKT-1/2002)
I. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek
Centrali Handlu Wêglem „WENTA-ALFA" Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Katowickiemu Holdingowi Wêglowemu S.A.
w Katowicach w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez Katowicki Holding
Wêglowy S.A. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez uzale¿nianie
zawarcia i wykonania zawartych umów sprzeda¿y wêgla od spe³nienia œwiadczenia nie zwi¹zanego z przedmiotem umowy.
II. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek Centrali Handlu Wêglem „WENTAALFA" Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Nadwiœlañskiej Spó³ce Wêglowej S.A. w Tychach, Katowickiemu Holdingowi Wêglowemu
S.A. w Katowicach, Bytomskiej Spó³ce Wêglowej S.A. w Bytomiu, Gliwickiej Spó³ce Wêglowej S.A. w Gliwicach w imieniu Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez w/w Spó³ki praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
polegaj¹cej na ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku Spó³ki „WENTA-ALFA" jako przedsiêbiorcy nie objêtego
porozumieniem.
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III. Na podstawie art. 75 w zwi¹zku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanawia siê nakazaæ Centrali Handlu Wêglem „WENTA-ALFA" w Katowicach
uiszczenie na rzecz Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. w Katowicach, tytu³em zwrotu kosztów postêpowania, kwotê 300 z³
(s³ownie trzysta z³otych).
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej organem antymonopolowym) wp³yn¹³ wniosek Centrali
Handlu Wêglem „WENTA-ALFA" Sp. z o.o. w Katowicach (zwanej dalej Spó³k¹ WENTA-ALFA) o wszczêcie postêpowania w sprawie
naruszenia przez Spó³ki Wêglowe zakazu stosowania praktyk monopolistycznych, polegaj¹cych na uzale¿nianiu zawarcia i wykonania
zawartych umów sprzeda¿y wêgla od spe³nienia œwiadczenia nie zwi¹zanego z przedmiotem umowy, jakim jest uregulowanie
zobowi¹zañ wobec innego konkurenta. Ponadto WENTA-ALFA wnios³a o sprawdzenie zgodnoœci z ustaw¹ zapisów uchwa³y Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó³ek Wêglowych z dnia 15.12.1995 r., a w szczególnoœci punktu 2a, na podstawie którego jej zdaniem
Spó³ki Wêglowe stosuj¹ zabronione prawem praktyki monopolistyczne.
Spó³ka WENTA-ALFA zarzuci³a Katowickiemu Holdingowi Wêglowemu S.A. uzale¿nianie zawarcia umowy sprzeda¿y wêgla od
pe³nego rozliczenia nale¿noœci za wêgiel wobec Nadwiœlañskiej Spó³ki Wêglowej S.A. i wycofania jej z listy nierzetelnych
kontrahentów. W uzasadnieniu wniosku Spó³ka podnios³a, i¿ Katowicki Holding Wêglowy S.A. odmówi³ jej sprzeda¿y wêgla za
gotówkê i za wierzytelnoœci firmy ZPW „TURMIN".
Nadwiœlañskiej Spó³ce Wêglowej S.A., Katowickiemu Holdingowi Wêglowemu S.A., Bytomskiej Spó³ce Wêglowej S.A.
i Gliwickiej Spó³ce Wêglowej S.A. (zwanych dalej Spó³kami Wêglowymi) WENTA-ALFA postawi³a zarzut zawarcia porozumienia
polegaj¹cego na ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiêbiorców nie objêtych porozumieniem, o czym
œwiadczyæ mia³a treœæ Uchwa³ Walnego Zgromadzenia tych Spó³ek z dnia 15.12.1995 r. Realizacja zawartego porozumienia polega³a,
jak wskaza³ Wnioskodawca, na tym ¿e Spó³ki Wêglowe sporz¹dza³y i wymienia³y miêdzy sob¹ listy nierzetelnych kontrahentów.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Wnosz¹c o wszczêcie postêpowania antymonopolowego Spó³ka WENTA-ALFA zarzuci³a KHW nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej
na rynku polegaj¹ce na uzale¿nianiu zawarcia i wykonania zawartych umów sprzeda¿y wêgla od spe³nienia œwiadczenia nie zwi¹zanego
z przedmiotem umowy, jakim jest uregulowanie zobowi¹zañ wobec innego konkurencyjnego podmiotu, tj. zarzuci³a stosowanie
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê zdefiniowanej w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dla stwierdzenia stosowania przez przedsiêbiorcê praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê z art. 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów niezbêdne jest ustalenie, i¿ posiada on na rynku pozycjê dominuj¹c¹.
W toku postêpowania administracyjnego organ antymonopolowy zwróci³ siê do Pañstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa
Wêgla Kamiennego S.A. w Katowicach o informacje dotycz¹ce pozycji producentów wêgla kamiennego na rynku krajowym. Agencja
pismem z dnia 06.12.2001 r. przes³a³a informacje o wydobyciu i sprzeda¿y wêgla kamiennego w kraju w latach 1994-2000, z których
wynika, i¿ w wymienionym okresie KHW w krajowym rynku produkcji i sprzeda¿y wêgla kamiennego nie ma pozycji dominuj¹cej.
Sankcje z tytu³u naruszenia art. 8 ust. 1 mog¹ byæ wyci¹gniête jedynie w stosunku do przedsiêbiorcy posiadaj¹cego pozycjê
dominuj¹c¹. W œwietle przedstawionych materia³ów dowodowych KHW prowadzi³ i prowadzi dzia³alnoœæ na rynku produkcji
i sprzeda¿y wêgla w warunkach konkurencji. Brak pozycji dominuj¹cej KHW na rynku w³aœciwym sprawia, i¿ jego zachowanie na tym
rynku nie mo¿e byæ oceniane w kontekœcie naruszenia art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Brak spe³nienia
przez KHW podstawowej przes³anki - posiadania pozycji dominuj¹cej - czyni jednoczeœnie bezprzedmiotowym rozpatrywanie
przes³anek z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy i analizowanie, czy w okolicznoœciach niniejszej sprawy dosz³o do uzale¿niania przez KHW
zawarcia umowy sprzeda¿y wêgla od spe³nienia przez Spó³kê WENTA-ALFA innego œwiadczenia nie maj¹cego rzeczowego ani
zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy.
W ramach drugiego zarzutu Spó³ka WENTA-ALFA wnios³a o nakazanie zaniechania NSW, KHW, BSW i GSW stosowania praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiêbiorców nie objêtych
porozumieniem, które wyra¿a³o siê w prowadzeniu wspólnie i w porozumieniu przez Spó³ki Wêglowe listy (wykazu) nierzetelnych
kontrahentów, którym odmawia siê sprzeda¿y wêgla.
Dla stwierdzenia praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niezbêdne
jest ustalenie, i¿ przedsiêbiorcy, którym stawia siê zarzut, zawarli porozumienie oraz ¿e za³o¿eniem lub rezultatem tego porozumienia
jest istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Wnioskodawca w trakcie prowadzonego postêpowania wskaza³, i¿ dowodem
wskazuj¹cym na zawarcie przez Spó³ki Wêglowe porozumienia jest Uchwa³a Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NSW
z dnia 15.12.1995 r. W ocenie Spó³ki WENTA-ALFA w³aœnie na podstawie tej Uchwa³y Spó³ki Wêglowe rozpoczê³y sporz¹dzenie
wykazów nierzetelnych kontrahentów. Organ antymonopolowy ustali³, ¿e Uchwa³y Nr 2 o identycznej treœci zosta³y podjête
w dniu 15.12.1995 r. równie¿ przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KHW, BSW i GSW i w zwi¹zku z postawionym zarzutem
zbada³ ich treœæ. Z punktu 2 przedmiotowych Uchwa³ wynika, ¿e w celu zapewnienia nale¿ytej ochrony ka¿dej z w/w Spó³ek
Wêglowych, a w szczególnoœci w celu wyeliminowania warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu strat z tytu³u sprzeda¿y wêgla, zaleca
siê, by sprzeda¿ wêgla podmiotom gospodarczym wymienionym w punkcie 1b, tj. cementowniom, hutom, przedsiêbiorstwom
przemys³u obronnego, PKP oraz innym podmiotom, dla których wêgiel stanowi czynnik produkcji, jak równie¿ odbiorcom zagranicznym
realizowana by³a za poœrednictwem wiarygodnych podmiotów gospodarczych, które winny wykazaæ, ¿e spe³niaj¹ co najmniej
nastêpuj¹ce warunki: maj¹ uregulowane zobowi¹zania wzglêdem Skarbu Pañstwa oraz innych producentów wêgla oraz których
standing finansowy gwarantuje wywi¹zanie siê z kontraktu. Jednoczeœnie w punkcie 3 Uchwa³ postanowiono, ¿e powy¿ej wskazane
warunki sprzeda¿y nie bêd¹ dotyczyæ umów kupna-sprzeda¿y, w których nabywcy dokonuj¹ zap³aty nale¿noœci za wêgiel przed
terminem jego odbioru. Jak wynika z powy¿szego, przedmiotowe Uchwa³y podjêto w zwi¹zku d¹¿eniem do wyeliminowania
warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu strat z tytu³u sprzeda¿y wêgla w celu zapewnienia ochrony interesów Spó³ek Wêglowych.
Wszystkie Spó³ki Wêglowe - uczestnicy postêpowania przyzna³y, i¿ prowadzi³y i prowadz¹ aktualnie listy nierzetelnych
kontrahentów. Potwierdzi³y równie¿ fakt dokonywania wymiany informacji o kontrahentach nieterminowo reguluj¹cych p³atnoœci
drog¹ korespondencyjn¹, poprzez wymiany list d³u¿ników, lub telefoniczn¹. Celem wymiany tych informacji by³o ustalenie, czy
przedsiêbiorca wystêpuj¹cy z ofert¹ nabycia wêgla jest wiarygodnym kupcem. Udostêpnianie sobie wzajemnie przez Spó³ki Wêglowe
danych o nierzetelnych kontrahentach by³o wiêc jednym ze sposobów realizacji Uchwa³y Nr 2 z dnia 15.12.1995 r. podjêtej przez
w³aœciciela Spó³ek - Skarb Pañstwa. Spó³ki Wêglowe potwierdzi³y zarazem, i¿ wymieni³y miêdzy sob¹ listy nierzetelnych
kontrahentów w 1997 r. wykonuj¹c zalecenie Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego
z dnia 12.05.1997 r. Na liœcie sporz¹dzonej wówczas przez NSW i przes³anej pozosta³ym Spó³kom figurowa³a Spó³ka WENTA-ALFA. Z
treœci pisma Pe³nomocnika Rz¹du wynika jasno, ¿e celem przekazania informacji o przeterminowanych zobowi¹zaniach kontrahentów
Spó³ek Wêglowych by³o ograniczenie problemów zwi¹zanych ze œci¹galnoœci¹ zap³aty za sprzedany wêgiel i zmniejszenie strat Spó³ek
Wêglowych powstaj¹cych z tytu³u przeterminowanych nale¿noœci.
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W œwietle powy¿szego uzasadnionym jest twierdzenie, ¿e Spó³ki Wêglowe osi¹gnê³y porozumienie w sprawie udostêpniania
sobie wzajemnie informacji o niewiarygodnych kontrahentach. Na fakt zawarcia przez Spó³ki Wêglowe porozumienia wskazuje
równie¿ Protokó³ znajduj¹cy siê w aktach sprawy ze spotkania przedstawicieli tych Spó³ek, które odby³o siê w dniu 19.09.1996 r.
Na spotkaniu ustalono, ¿e w ka¿dej ze Spó³ek zostan¹ wybrane trzy osoby upowa¿nione do sk³adania zapytañ i udzielania odpowiedzi
w zakresie wspó³pracy z kontrahentami oraz poziomu ich zobowi¹zañ i nale¿noœci. Uczestnicy spotkania ustalili równie¿, ¿e sporz¹dz¹ i
przeka¿¹ sobie za poœrednictwem NSW wykazy nierzetelnych kontrahentów, a na podstawie sporz¹dzonych zestawieñ zostan¹
zablokowane wysy³ki wêgla w ca³ym sektorze górnictwa.
Jakkolwiek NSW, KHW, BSW i GSW zawar³y porozumienie w sprawie wymiany informacji o d³u¿nikach i postêpowaniu wobec
nich, to nie mo¿na stwierdziæ, by dzia³ania te by³y ukierunkowane na osi¹gniêcie celu zakazanego ustaw¹ antymonopolow¹,
tj. ograniczenie konkurencji. Treœæ Uchwa³ Nr 2 z dnia 15.12.1995 r., Protoko³u ze spotkania w dniu 10.09.1996 r. i pisma Pe³nomocnika
Rz¹du z dnia 12.05.1997 r. wskazuje wprost, ¿e celem podejmowanych dzia³añ i wymiany informacji by³o zabezpieczenie interesów
Spó³ek Wêglowych i ograniczenie strat w zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê trudnoœciami w odzyskiwaniu przeterminowanych nale¿noœci,
a nie tak jak twierdzi Wnioskodawca ograniczanie mu dostêpu do rynku, czy eliminowanie go z rynku sprzeda¿y wêgla jako
przedsiêbiorcy nie objêtego porozumieniem.
W ocenie organu antymonopolowego ka¿dy podmiot gospodarczy ma wrêcz obowi¹zek prowadziæ na bie¿¹co stan rozrachunków
z kontrahentami, i sporz¹dzaæ w tym celu w ró¿nych przekrojach wykazy firm posiadaj¹cych przeterminowane zobowi¹zania.
W przypadku braku terminowej zap³aty, przedsiêbiorcy korzystaj¹ z informacji raportów wywiadowni gospodarczych, czy informacji
prasowych, aby maksymalnie zabezpieczyæ wykonywanie umów i terminowoœæ zap³at. Trudno zatem kwestionowaæ prawo Spó³ek
Wêglowych do korzystania z ró¿nych Ÿróde³ informacji o kontrahentach i do wymiany informacji o kontrahentach nieterminowo
reguluj¹cych nale¿noœci na rynku obrotu wêglem. Dzia³ania te nie mog¹ byæ postrzegane jako praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê,
s¹ bowiem jedynie logicznym nastêpstwem zapewnienia ochrony interesów Spó³ek Wêglowych, a w szczególnoœci ich celem jest
wyeliminowanie warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu strat z tytu³u sprzeda¿y wêgla. W przesz³oœci dochodzi³o do istotnych
zaburzeñ na rynku obrotu wêglem z powodu nierzetelnoœci kontrahentów, i skutki tych negatywnych zachowañ ponosi obecnie ca³e
spo³eczeñstwo. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Spó³ka WENTA-ALFA mog³a otrzymywaæ wêgiel na zasadach proponowanych przez Spó³ki
Wêglowe, zatem nie by³a eliminowana z rynku.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, mo¿na stwierdziæ, i¿ podjête przez Walne Zgromadzenia NSW, KHW, BSW i GSW Uchwa³y Nr 2
z dnia 15.12.1995 r. by³y wynikiem prowadzenia okreœlonej polityki ukierunkowanej na osi¹gniêcie korzyœci gospodarczych
i wyeliminowanie strat w górnictwie. Podobieñstwo zachowañ Spó³ek Wêglowych co do dalszych warunków wspó³pracy
z Wnioskodawc¹, sprawdzanie jego wiarygodnoœci u konkurentów na rynku produkcji i sprzeda¿y wêgla kamiennego, ewentualne
uzale¿nianie sprzeda¿y wêgla od udzielenia stosownego zabezpieczenia w sytuacji, gdy NSW umieœci³a Spó³kê WENTA-ALFA na liœcie
nierzetelnych kontrahentów, nie ma postaci zakazanego prawem porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê wskazanego w art. 5 ust. 1
pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Szczególnie istotnym w sprawie jest to, ¿e podjête przez Spó³ki Wêglowe dzia³ania dotycz¹ce Wnioskodawcy nie naruszy³y
interesu publicznoprawnego, a wprost przeciwnie, Spó³ki te zmierza³y jedynie do wyegzekwowania ustaleñ i nale¿noœci z tytu³u
zawartych umów i zminimalizowania tym samym strat w sektorze górnictwa.
Utrzymanie siê na rynku obrotu wêglem, kondycja finansowa firm handluj¹cych wêglem i wywi¹zywanie siê stron w sposób
nale¿yty z zawartych umów nie jest przedmiotem zainteresowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, i nie uzasadnia
postawienia Spó³kom Wêglowym zarzutu stosowania praktyki okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 6 powo³anej ustawy. Miêdzy Spó³kami
Wêglowymi, w szczególnoœci KHW i NSW, a Spó³k¹ WENTA-ALFA zaistnia³ konflikt na tle wykonywania zawartych umów, który przez
Wnioskodawcê w ca³ej rozci¹g³oœci zosta³ przeniesiony na grunt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak to ju¿ podnoszono
w niniejszej decyzji nie ka¿de naruszenie prawa w stosunkach cywilno-prawnych kwalifikuje sprawê do postêpowania
antymonopolowego. Decyduje o tym naruszenie przez podmiot gospodarczy w nastêpstwie stosowania zabronionych praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê interesu publicznoprawnego, co w niniejszej sprawie nie zachodzi.
W tym miejscu nale¿y równie¿ odnieœæ siê do postawionego przez Spó³kê WENTA-ALFA ¿¹dania stwierdzenia na mocy art. 5 ust. 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niezgodnoœci z prawem Uchwa³y nr 2 WZA z dnia 15.12.1995 r. obowi¹zuj¹cej wed³ug
Wnioskodawcy we wszystkich Spó³kach Wêglowych. Jakkolwiek by³o to ju¿ wyjaœniane w toku postêpowania administracyjnego,
wskazaæ nale¿y, i¿ organ antymonopolowy nie jest uprawniony do stwierdzania w decyzji administracyjnej niewa¿noœci uchwa³ Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skutek prawny w postaci niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci, rozpatrywanej w kategoriach
porozumienia monopolistycznego, nastêpuje z mocy samego prawa, tj. art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w razie
stwierdzenia przez organ antymonopolowy naruszenia zakazu zawierania porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê.
W zwi¹zku z wnioskiem KHW o zwrot kosztów postêpowania, organ antymonopolowy zwa¿y³, i¿ zgodnie z art. 75 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu rozstrzyga o kosztach w drodze postanowienia, które mo¿e byæ zamieszczone
w decyzji koñcz¹cej postêpowanie. W myœl art. 69 ust. 1 ww. ustawy w postêpowaniu wszczêtym na wniosek strona przegrywaj¹ca
sprawê obowi¹zana jest zwróciæ drugiej stronie, na jej ¿¹danie, koszty niezbêdne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony,
w tym tak¿e koszty opinii bieg³ych i instytutów naukowych. KHW wniós³ o zas¹dzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postêpowania
wed³ug stawek op³at wynikaj¹cych z przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie op³at za
czynnoœci adwokackie oraz op³at za czynnoœci radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.). Stosownie do art. 69 ust. ust. 3
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do niezbêdnych kosztów postêpowania strony reprezentowanej przez adwokata lub
radcê prawnego zalicza siê jego wynagrodzenie, jednak nie wy¿sze ni¿ wynikaj¹ce ze stawek op³at okreœlonych w odrêbnych
przepisach. Wymienione stawki op³at zawarte s¹ w w/w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci. Zgodnie z § 20 pkt 2, w sprawach
o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym stawka minimalna wynosi 300 z³. Prezes Urzêdu postanowi³ przyznaæ KHW koszty
w kwocie 300 z³. Bior¹c pod uwagê charakter oraz specyfikê prowadzonego postêpowania, w ocenie organu antymonopolowego brak
jest przes³anek warunkuj¹cych przyznanie kosztów w wysokoœci przekraczaj¹cej stawkê minimaln¹.[...]
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DECYZJA
z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Chem Trans Logistic Inwestor Sp. z o.o.
w Gliwicach i „Maczki-Bór" S.A. w Sosnowcu nad Kopalni¹ Piasku „Maczki-Bór" w Sosnowcu
(Nr DDI-7/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Chem Trans Logistic Inwestor Sp. z o.o. w Gliwicach i „Maczki-Bór" S.A. w Sosnowcu nad Kopalni¹ Piasku
„Maczki-Bór" w Sosnowcu.[...]
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DECYZJA
z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie
nad ¯agiel S.A. w Lublinie
(Nr DDF-1/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie nad ¯agiel S.A. w Lublinie.[...]
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DECYZJA
z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez International Trading and Investments
Holdings S.A. w Luksemburgu nad Optimus S.A. w Nowym S¹czu
(Nr DDF-2/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez International Trading and Investments Holdings S.A. w Luksemburgu nad Optimus S.A. w Nowym S¹czu.[...]
34
DECYZJA
z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Agora S.A. w Warszawie udzia³ów Wibor Sp. z o.o.
w Nowym S¹czu
(Nr DDI-3/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie
koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Agora S.A. w Warszawie udzia³ów Wibor Sp. z o.o. w Nowym S¹czu, powoduj¹cym
przekroczenie 25% g³osów na Zgromadzeniu Wspólników.[...]
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DECYZJA
z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez £ódzk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w £odzi
(Nr R£O-2/2002)
Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwi¹zku 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 wszczêtej z urzêdu przeciwko £ódzkiej Regionalnej Kasie Chorych w £odzi w imieniu Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez £ódzk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w £odzi praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku przez bezpoœrednie narzucanie
œwiadczeniodawcom warunku umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu rehabilitacji narz¹dów ruchu, który stanowi, ¿e
„zap³ata za udzielone œwiadczenia zdrowotne nastêpuje przez podmiot, który wystawi³ skierowanie na to œwiadczenie, po
dostarczeniu faktury".
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 43 cytowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹) zosta³o
wszczête z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie dotycz¹cej organizacji œwiadczeñ zdrowotnych, w zwi¹zku ze skarg¹, która
wp³ynê³a do Delegatury i wskazywa³a na mo¿liwoœæ naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Ze skargi wynika³o, ¿e £ódzka
Regionalna Kasa Chorych (zwana dalej £RKCh) jako dominuj¹cy przedsiêbiorca na rynku organizacji œwiadczeñ zdrowotnych, narzuca
kontrahentom zasady rozliczeñ za wykonane œwiadczenia, które eliminuj¹ z rynku niektórych przedsiêbiorców. Zarzut dotyczy³ zapisu
§ 8 pkt 1 umowy wzorcowej w brzmieniu: „zap³ata za udzielone œwiadczenia zdrowotne nastêpuje przez podmiot, który wystawi³
skierowanie na to œwiadczenie, po dostarczeniu mu faktury". Rezultatem stosowania zasady, ¿e za wykonane œwiadczenie p³aci strona
trzecia, by³y odroczone na odleg³e terminy p³atnoœci faktur. Eliminowa³o to z rynku przedsiêbiorców, którzy nie mieli wystarczaj¹cej si³y
finansowej dla kredytowania us³ug wykonanych w tym czasie.
W zwi¹zku z powy¿szym, zosta³o wszczête z urzêdu postêpowanie antymonopolowe przeciwko £RKCh, w sprawie naruszenia
zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, polegaj¹cego na bezpoœrednim lub poœrednim narzucaniu
uci¹¿liwych warunków zakupu albo sprzeda¿y towarów poprzez przerzucenie obowi¹zku zap³aty za wykonane œwiadczenia zdrowotne
na podmiot nie bêd¹cy strona umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu rehabilitacji narz¹dów ruchu.
£RKCh og³osi³a na 2001 r. konkurs ofert na œwiadczenia i okreœli³a wymagania, które musz¹ spe³niaæ œwiadczeniodacy ubiegaj¹cy
siê o podpisanie umowy w zakresie wykonywania us³ug rehabilitacji narz¹dów ruchu. Jednym z wymogów by³a akceptacja zasady, ¿e
p³atnikiem rachunków za wykonane zabiegi rehabilitacyjne bêdzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawiaj¹cy skierowanie na
zabiegi rehabilitacyjne. W dniu 24 paŸdziernika 2000 r. Zarz¹d £RKCh podj¹³ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy,
zawieranej przez £RKCh w wyniku rozstrzygniêcia konkursu ofert na 2001 r. na udzielanie œwiadczeñ z zakresu konsultacji, diagnostyki i
rehabilitacji. W § 8 pkt 1 wzoru tej umowy £RKCh wprowadzi³a zapis, zgodnie z którym zap³ata za udzielone œwiadczenie zdrowotne
nastêpuje przez podmiot, który wystawi³ skierowanie na to œwiadczenie, po dostarczeniu mu faktury. Materia³ dowodowy potwierdzi³,
¿e pos³uguj¹c siê ww. wzorem umowy, £RKCh zawar³a ze œwiadczeniodawcami na 2001 r. umowy o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych z zakresu rehabilitacji.
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Ustalenia organu antymonopolowego potwierdzi³y stosowanie takiego systemu rozliczeñ za œwiadczenia rehabilitacyjne
wykonywane dla potrzeb prowadzenia leczenia g³ównego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistê. W puli
œrodków finansowej przekazanych przez £RKCh na leczenie podstawowej opieki zdrowotnej i na leczenie specjalistyczne znajdowa³y
siê œrodki finansowe na œwiadczenia rehabilitacyjne. W zwi¹zku z tym, podmiot kieruj¹cy na œwiadczenie rehabilitacyjne automatycznie
podejmowa³ decyzje o uruchomieniu œrodków finansowych otrzymanych na ten cel z £RKCh. Warunki p³atnoœci i zasady rozliczeñ
finansowych ustalane by³y pomiêdzy wykonawc¹ œwiadczeñ rehabilitacyjnych a lekarzem kieruj¹cym na rehabilitacjê. £RKCh nie
ingerowa³a w te ustalenia ani ich nie kontrolowa³a. Umowy zawierane przez £RKCh nie zawiera³y ¿adnych szczegó³owych wskazówek
w tym zakresie i nie ogranicza³y swobody stron w ukszta³towaniu umowy dotycz¹cej rozliczeñ.
Organ antymonopolowy przeprowadzi³ badanie opinii œwiadczeniodawców z terenu województwa ³ódzkiego, z którymi £RKCh
zawar³a umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, stosuj¹c wzór umowy, zgodnie z którym p³atnikiem by³
podmiot kieruj¹cy na œwiadczenia rehabilitacyjne. Z zebranych informacji wynika³o, ¿e niektórzy œwiadczeniodawcy napotykali
nastêpuj¹ce utrudnienia w rozliczeniach finansowych:
- d³ugie terminy p³atnoœci,
- regulowanie nale¿noœci po terminie,
- samowolne i nieuzasadnione potracenia od rachunków
- obowi¹zek sk³adania znacznie rozbudowanej dokumentacji,
- dowolna interpretacja skierowañ na zabiegi rehabilitacyjne i zap³aty za nie.
Zarzuty te kierowane by³y przeciwko œwiadczeniodawcom podstawowej opieki zdrowotnej.
Dla potrzeb postêpowania, organ antymonopolowy przeprowadzi³ badania innych lokalnych rynków organizacji œwiadczeñ
zdrowotnych w zakresie postanowieñ umów reguluj¹cych zasady rozliczeñ za us³ugi rehabilitacyjne. Z zebranego materia³u dowodowego
wynika³o, ¿e stosowane by³y zró¿nicowane systemy rozliczeñ. Czêœæ kas chorych bezpoœrednio p³aci³a wykonawcy us³ug rehabilitacyjnych
za wykonane œwiadczenia. W innych przypadkach, podobnie jak w £RKCh, p³atnikiem by³ œwiadczeniodawca kieruj¹cy na rehabilitacjê
w ramach œrodków finansowych przyznanych mu przez kasê chorych. W takich przypadkach, niektóre kasy chorych wymaga³y, aby
œwiadczeniodawca kieruj¹cy na rehabilitacjê zawar³ umowê z wykonawc¹ œwiadczeñ rehabilitacyjnych i przed³o¿y³ j¹ kasie. Jedna z kas
chorych zobowi¹za³ p³atnika do zap³aty za œwiadczenie rehabilitacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Rynkiem produktu w³aœciwym w niniejszej sprawie jest organizacja œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu rehabilitacji narz¹dów ruchu
udzielanych na rzecz ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Rynkiem geograficznym dla wy¿ej okreœlonej us³ugi jest
rynek krajowy. Nie ma bowiem przeszkód prawnych, aby kasa chorych zawar³a i sfinansowa³a umowy o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych z zakresu rehabilitacji na rzecz ubezpieczonych w tej kasie, ze œwiadczeniodawcami z terenu ca³ego kraju. Bior¹c jednak
pod uwagê charakter œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, ich dostêpnoœæ dla ubezpieczonych, koszty transportu oraz
siedzibê £RKCh, rynek geograficzny w³aœciwy stanowi obszar województwa ³ódzkiego.
Us³ugi o charakterze publicznym w zakresie organizacji œwiadczeñ zdrowotnych, w tym organizacji œwiadczeñ z zakresu
rehabilitacji w województwie ³ódzkim realizuje, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu, £RKCh oraz Bran¿owa Kasa Chorych
dla S³u¿b Mundurowych w Warszawie Oddzia³ w £odzi. Udzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w lokalnym rynku jest
niewielki, st¹d te¿ £RKCh jest przedsiêbiorc¹ dominuj¹cym na rynku w³aœciwym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej.
Organizacja œwiadczeñ zdrowotnych, zgodnie z za³o¿eniem ustawy o ubezpieczeniu, powinna zapewniæ warunki do rozwoju
konkurencji na rynku œwiadczeñ zdrowotnych. Racjonalizacja zachowañ przedsiêbiorców udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowotnych
w warunkach swobody funkcjonowania mechanizmów rynkowych, by³a za³o¿eniem reformy s³u¿by zdrowia. Istot¹ praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê jest nadu¿ywanie si³y, jak¹ daje dominacja na rynku, przez ograniczanie samodzielnoœci kontrahentów i wymuszanie ich
uczestnictwa w rynku na zasadach narzuconych, z regu³y mniej korzystnych ni¿ wynika³oby to z dzia³ania mechanizmów rynkowych.
Materia³ dowodowy wskaza³, ¿e na rynku œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
narz¹dów ruchu w województwie ³ódzkim wystêpowa³a znaczna liczba przedsiêbiorców, £RKCh realizowa³a funkcje organizatora
œwiadczeñ zdrowotnych przez zawieranie umów o udzielanie tych œwiadczeñ. Stosowana przy zawieraniu umów, zgodnie z art. 72 pkt
6 ustawy o ubezpieczeniu, zasada konkurencji o rynek gwarantowa³a dostêp do finansowania œwiadczeñ ka¿demu przedsiêbiorcy,
który spe³nia³ wymagania ofert. System finansowania œwiadczeñ rehabilitacyjnych nie ogranicza³ samodzielnoœci przedsiêbiorców.
W sytuacji istnienia konkurencji na rynku œwiadczeñ zdrowotnych, kieruj¹cy na rehabilitacjê i wykonawca œwiadczeñ mieli mo¿liwoœæ
swobodnego u³o¿enia warunków umowy o realizacjê œwiadczeñ, w tym warunków p³atnoœci, na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego. Nie sprzeciwia³o temu postanowienie § 8 ust. 1 umowy wzorcowej o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu
rehabilitacji, stosowanej przez £RKCh.[...]
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DECYZJA
z dnia 18 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Compass Partners European Equity
Fund L.P. na Bermudach nad ABB Bovent Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDI-9/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Compass Partners European Equity Fund L.P. na Bermudach nad ABB Bovent Sp. z o.o. w Warszawie.[...]
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DECYZJA
z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê Sztum - Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RGD-2/2002)
Na podstawie art. 9 w zwi¹zku 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., zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹) po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego
z wniosku Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych „COMPLEX" Tomasz Grzmil z Nowego Stawu przeciwko Gminie Sztum-Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakazuje siê zaniechania
stosowania przez skar¿on¹ Gminê praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym
rynku sk³adowania odpadów komunalnych sta³ych poprzez uniemo¿liwienie wnioskodawcy dostêpu do gminnego wysypiska
w Nowej Wsi, co skutkuje ograniczeniem konkurencji na lokalnym rynku odbioru tej grupy odpadów.
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UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej Prezesem Urzêdu lub organem antymonopolowym)
wp³yn¹³ wniosek Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych „COMPLEX" Tomasz Grzmil z Nowego Stawu (zwanego dalej COMPLEX)
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie
(zwanego dalej Zak³adem) i nakazanie mu zaniechania stosowania praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej na lokalnym rynku sk³adowania odpadów komunalnych sta³ych poprzez odmowê przyjêcia odpadów z terenu miasta
i gminy Sztum na gminne wysypisko w Nowej Wsi. Wnioskodawca podniós³, i¿ staraj¹c siê o uzyskanie zezwolenia na wywóz
odpadów komunalnych sta³ych z terenu miasta i gminy Sztum, wyst¹pi³ do Zak³adu o udzielenie potwierdzenia o gotowoœci przyjêcia
tych¿e odpadów na administrowane przez niego gminne wysypisko w Nowej Wsi. Otrzyma³ odpowiedŸ odmown¹, motywowan¹ tym,
i¿ brak wagi na wysypisku uniemo¿liwia ustalenie masy odpadów dowo¿onych na wysypisko przez obcych dostawców. Wobec faktu,
i¿ uzyskanie zgody na wywóz odpadów uwarunkowane jest przedstawieniem wspomnianego dokumentu, skar¿¹cy znalaz³ inne
sk³adowisko odpadów komunalnych, na które zgodzono siê przyjmowaæ od niego odpady odbierane z obszaru gminy Sztum i po
przedstawieniu umowy zawartej z Zak³adem Utylizacji Odpadów Sta³ych Sp. z o.o. w Tczewie, decyzj¹ burmistrza Miasta i Gminy
Sztum otrzyma³ zgodê na œwiadczenie us³ug wywozu odpadów komunalnych sta³ych z terenu miasta i gminy Sztum.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)
przedsiêbiorca, inny ni¿ gminna jednostka komunalna, mo¿e rozpocz¹æ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na
usuwaniu (odbiorze), wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, dopiero po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez
w³aœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na usuwanie odpadów powinien udokumentowaæ
gotowoœæ ich odbioru przez zak³ad prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów (art. 8 ust. 2
powo³anej ustawy). Miejsce sk³adowania odpadów wskazuje siê w zezwoleniu. Jakkolwiek przedstawienie wspomnianego
dokumentu jest jednym z warunków uzyskania zezwolenia na usuwanie odpadów komunalnych na terenie danej gminy, to w praktyce
jego brak przes¹dza o wydaniu decyzji negatywnej w tym wzglêdzie.
W sytuacji, kiedy lokalny rynek usuwania odpadów komunalnych i lokalny rynek ich sk³adowania (unieszkodliwiania) zdominowany
jest przez tego samego przedsiêbiorcê, warunek zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach pozwala
temu przedsiêbiorcy skutecznie przeciwdzia³aæ powstaniu i rozwojowi konkurencji na lokalnym rynku usuwania odpadów, w tym
równie¿ poprzez stwarzanie barier dostêpu do rynku. Odmawiaj¹c wydania dokumentu poœwiadczaj¹cego gotowoœæ odbioru odpadów
uniemo¿liwia siê wrêcz potencjalnemu konkurentowi wejœcie na lokalny rynek ich wywozu, co skutkuje tym, ¿e przedsiêbiorca, który
- co prawda - otrzyma³ zezwolenie, bo przedstawi³ stosowny dokument uzyskany od eksploatatora wysypiska znajduj¹cego siê na
terenie innej gminy, bêdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ w ograniczonym zakresie lub wycofa siê z rynku, gdy¿ wysokie koszty transportu
odpadów spowoduj¹, i¿ dzia³alnoœæ, któr¹ rozpocz¹³ (wywóz odpadów) bêdzie nieop³acalna.
Sprawy zwi¹zane z usuwaniem, sk³adowaniem i unieszkodliwianiem odpadów nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy z mocy art. 7 ust.1
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74). Gmina mo¿e te zadania wykonywaæ przy pomocy w³asnej (gminnej)
jednostki komunalnej lub przedsiêbiorców, którym wyda stosowne zezwolenie w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach [...]. Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie œwiadczenia powy¿szych us³ug podlega jednak¿e regu³om dzia³alnoœci
rynkowej, co miêdzy innymi oznacza swobodê dostêpu do rynku i równe traktowanie wszystkich podmiotów, o ile spe³niaj¹ one
wymogi okreœlone w przepisach. Gmina Sztum, na mocy podjêtej w 1991 r. uchwa³y, zarówno zadania zwi¹zane z wywozem
nieczystoœci sta³ych i p³ynnych, jak i eksploatacj¹ oraz utrzymaniem jedynego, znajduj¹cego siê w jej granicach, wysypiska odpadów
komunalnych sta³ych w Nowej Wsi, powierzy³a do wykonania Zak³adowi.
Firma „COMPLEX" wyst¹pi³a o nakazanie zaniechania stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Zak³ad, bowiem
to on - jako eksploatator wysypiska w Nowej Wsi - odmówi³ wydania poœwiadczenia gotowoœci odbioru dostarczanych przez ni¹
odpadów pochodz¹cych z terenu gminy Sztum. Jednak¿e, maj¹c na uwadze okolicznoœæ, i¿ Zak³ad nie jest samodzielnym uczestnikiem
rynku, gdy¿ prowadzi dzia³alnoœæ jako gospodarstwo pomocnicze przy Urzêdzie Miasta i Gminy Sztum - zgodnie z uchwa³¹ S¹du
Najwy¿szego z dnia 25 kwietnia 1996r., sygn. akt III CZP/34/96 - postêpowanie antymonopolowe zosta³o wszczête przeciwko Gminie,
bowiem to ona, w przeciwieñstwie do swoich jednostek organizacyjnych, przy pomocy których prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
mo¿e byæ podmiotem prawa konkurencji, a regulacje ustawy antymonopolowej odnosz¹ siê do niej wprost. Postêpowanie
to prowadzone by³o pod zarzutem stosowania przez Gminê praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê zakazanych art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
antymonopolowej. Warunkiem zastosowania ustawy antymonopolowej oraz wyci¹gniêcia ewentualnych sankcji wobec
przedsiêbiorcy naruszaj¹cego jej zakazy, jest sprecyzowanie rynku w³aœciwego w danej sprawie. Bior¹c pod uwagê przedmiot rynku
(towar, us³uga), w niniejszej sprawie funkcjonuj¹ dwa odrêbne, powi¹zane ze sob¹ rynki lokalne:
1. rynek us³ug sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych sta³ych,
2. rynek us³ug wywozu (usuwania) odpadów komunalnych sta³ych.
Pierwszy z lokalnych rynków geograficznie wyznaczony jest granicami gmin Sztum i Stary Targ. Wysypisko w Nowej Wsi
przyjmuje bowiem równie¿ odpady komunalne z gminy Stary Targ na mocy umowy zawartej miêdzy obiema gminami. Drugi z rynków
lokalnych ma mniejszy zasiêg terytorialny i ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy, wyznaczony jest granicami gminy Sztum. Jak ju¿
wspomniano, œwiadczenie us³ug wywozu odpadów komunalnych na terenie danej gminy, uwarunkowane jest koniecznoœci¹
uzyskania zezwolenia wydanego przez w³aœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta. Na rynku tym funkcjonuje Zak³ad i kilku innych
przedsiêbiorców wywo¿¹cych wytworzone przez siebie odpady. Aby wykazaæ, i¿ nast¹pi³o naruszenie przepisu art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy antymonopolowej, nale¿y dowieœæ, i¿ na zdefiniowanym uprzednio rynku w³aœciwym, skar¿ony przedsiêbiorca zajmuje pozycjê
dominuj¹c¹ i nadu¿ywa jej w ten sposób, ¿e przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju
konkurencji. Skutki ograniczenia konkurencji wystêpuj¹ na rynku wywozu odpadów, jednak¿e jest to wynik okreœlonych dzia³añ
podejmowanych przez skar¿on¹ z racji wykonywania us³ugi sk³adowania odpadów na gminnym wysypisku w Nowej Wsi.
W niniejszym postêpowaniu ma miejsce specyficzna sytuacja, bowiem Gmina, wykonuj¹c przy pomocy Zak³adu, zarówno us³ugi
sk³adowania odpadów komunalnych, jak i ich wywozu, na obu rynkach lokalnych de facto zajmuje pozycjê dominuj¹c¹ w œwietle art. 4
pkt 9 ustawy antymonopolowej, dziêki czemu dysponuje ona okreœlon¹ si³¹ rynkow¹ pozwalaj¹c¹ na efektywne zapobieganie
konkurencji, zarówno na rynku w³aœciwym, jak i na powi¹zanym z nim rynkiem wywozu odpadów komunalnych sta³ych, co przes¹dza
o mo¿liwoœci zastosowania wobec niej art. 8 ustawy.
Zak³ad posiadaj¹c monopol w sk³adowaniu odpadów komunalnych sta³ych by³ te¿ faktycznie jedynym na terenie gminy
podmiotem zajmuj¹cym siê ich wywozem, nie stanowi³y bowiem dla niego realnej konkurencji - w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy
antymonopolowej - wskazane przez Gminê cztery firmy, które otrzyma³y zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych. Trzy z nich
wywo¿¹ odpady wytworzone tylko przez siebie, a jedna, która otrzyma³a zezwolenie na wywóz odpadów z terenu ca³ej gminy, w 2000 r.
dostarczy³a na wysypisko minimaln¹ iloœæ odpadów (w stosunku do rocznego zrzutu), a w I pó³roczu 2001 r. nie korzysta³a w ogóle
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z wysypiska. W ocenie organu antymonopolowego przedstawione przez Zak³ad argumenty, które usprawiedliwiæ maj¹ odmowê
wydania potwierdzenia gotowoœci przyjêcia na wysypisko w Nowej Wsi odpadów dostarczanych przez firmê „COMPLEX", nie
stanowi¹ dostatecznego uzasadnienia podjêtej w tej mierze decyzji. Zak³ad wskaza³, i¿ odmowa spowodowana by³a:
- brakiem wagi na wysypisku, przez co niemo¿liwe jest ustalenie masy odpadów dostarczanych na wysypisko przez
poszczególne pojazdy,
- ograniczon¹ pojemnoœci¹ wysypiska i krótkim okresem jego eksploatacji,
- brakiem odpowiednich przeliczeñ, m.in. dotycz¹cych wielkoœci odpadów dostarczanych na wysypisko,
- obaw¹, ¿e wnioskodawca dostarcza³by odpady z innych gmin w iloœci, która spowodowa³aby przedwczesne zape³nienie
wysypiska i zwi¹zan¹ z tym koniecznoœci¹ zapewnienia kontroli pojazdów tej firmy przy ka¿dorazowym ich wjeŸdzie na teren
3
gminy, co wp³ynê³oby na podwy¿szenie kosztów sk³adowania 1 m odpadów,
- brakiem odpowiedniego zbiornika dezynfekcyjnego i obaw¹ o uszkodzenie pojazdu wnioskodawcy przy korzystaniu z obecnie
funkcjonuj¹cego zbiornika,
- obaw¹ o zachwianie stosowanego dotychczas na terenie gminy systemu zbiórki odpadów.
Uznaæ nale¿y, i¿ brak wagi na wysypisku w Nowej Wsi nie mo¿e usprawiedliwiaæ dokonanej odmowy. Przez ca³y czas funkcjonowania
3
tego sk³adowiska stosowano miernik objêtoœci (m ), nie tylko w stosunku do Zak³adu, ale tak¿e i innych firm. Aby ustaliæ nale¿noœæ za
dostarczone odpady ustalano niew¹tpliwie ich iloœæ, chocia¿by w oparciu o parametry pojazdów u¿ywanych do usuwania odpadów. Nie jest
równie¿ zasadne stanowisko, i¿ przyjmowanie odpadów od wnioskodawcy spowoduje przedwczesne zape³nienie wysypiska, bo bêdzie
on tam dostarcza³ odpady odebrane w innych gminach, bowiem skar¿ona dysponuje dostatecznymi œrodkami, aby sprawdziæ, sk¹d
pochodz¹ odpady i œrodkami represji, które mo¿e zastosowaæ, je¿eli stwierdzi naruszenie warunków zezwolenia.
W decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, zezwalaj¹cej firmie „COMPLEX" na œwiadczenie us³ug wywozu odpadów
komunalnych sta³ych wyraŸnie okreœlony jest obszar, z którego mog¹ byæ odbierane odpady, miejsce ich sk³adowania i umo¿liwiaj¹cy
kontrolê, sposób ewidencji odebranych i dostarczonych na wysypisko odpadów. W punkcie 9 tej¿e decyzji, wnioskodawca zosta³
zobowi¹zany do za³o¿enia rejestru œwiadczenia us³ug dla miasta i gminy Sztum, przeznaczonego do wgl¹du dla organów kontrolnych.
Rejestr ten ma zawieraæ nazwy jednostek (osób), dla których œwiadczona jest us³uga, iloœæ odebranych odpadów i iloœæ odpadów
dowiezionych na wskazane w zezwoleniu wysypisko (w Tczewie). Obowi¹zek za³o¿enia takiego samego rejestru dotyczy równie¿ innej
firmy, która uzyska³a zgodê na wywóz odpadów z obszaru ca³ej gminy, ze wskazaniem miejsca ich sk³adowania w Nowej Wsi.
Rejestr ten jest wiêc dokumentem, który pozwala skonfrontowaæ iloœæ odebranych i z³o¿onych na wysypisku odpadów, bez
koniecznoœci uciekania siê do kontroli samochodów wnioskodawcy na granicy gminy.
W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków zawartych w zezwoleniu, Gmina, dzia³aj¹c w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci [...], mo¿e je cofn¹æ bez odszkodowania. Zastrze¿enie to zosta³o zreszt¹ umieszczone w decyzji,
któr¹ otrzyma³ wnioskodawca. W ocenie Prezesa Urzêdu przedstawione przez skar¿on¹ i Zak³ad argumenty, które mia³yby
usprawiedliwiæ odmowê wydania poœwiadczenia gotowoœci odbioru odpadów na gminne wysypisko w Nowej Wsi, nie œwiadcz¹
o d¹¿eniu do ochrony tego wysypiska przed przedterminowym zape³nieniem oraz do ochrony prowadzonego w gminie systemu zbiórki
odpadów, lecz s¹ prób¹ usprawiedliwienia reakcji obronnej podjêtej w zwi¹zku z prób¹ wejœcia na lokalny rynek wywozu nowego
podmiotu. Takie antykonkurencujne zachowanie Gminy by³o mo¿liwe dziêki zale¿noœci od siebie obu rynków i ich strukturze
podmiotowej. Podjêto je w celu utrzymania zajmowanej dotychczas pozycji na tym rynku, z zamiarem niedopuszczenia do powstania
na nim konkurencji b¹dŸ jej rozwoju. Wnioskodawca nie mia³ mo¿liwoœci skorzystania z wysypisk znajduj¹cych siê w okolicznych
gminach, bli¿ej Sztumu, bowiem nie przyjmuj¹ one odpadów z innego terenu, ni¿ w³asny. W tej sytuacji chc¹c wywoziæ odpady
z obszaru skar¿onej Gminy, wobec odmowy dokonanej przez Zak³ad i wobec braku alternatywnych mo¿liwoœci zbytu, jedynym
mo¿liwym rozwi¹zaniem by³o korzystanie z wysypiska w Tczewie. Znajduje siê ono jednak w znacznej odleg³oœci od Sztumu (oko³o 41 km),
a cena za przyjêcie 1m3 odpadów jest tam o 73,5% wy¿sza ni¿ w na wysypisku w Nowej Wsi. Pozbawienie skar¿¹cego przedsiêbiorcy
dostêpu do blisko po³o¿onego i znacznie tañszego wysypiska, skutkuje tym, i¿ pomimo posiadania specjalistycznego sprzêtu do
wywozu odpadów, wykonywanie us³ugi odbioru odpadów na terenie miasta i gminy Sztum jest dla niego nieop³acalne. Z tej równie¿
przyczyny nie mo¿e on prowadziæ na obszarze gminy Sztum segregacji odpadów, tak jak to robi na innych terenach.
Brak alternatywnych Ÿróde³ zbytu decyduj¹cy o istocie praktyki ograniczaj¹cej powstanie lub rozwój konkurencji oznacza nie tylko
sytuacjê, w której nie ma jakiejkolwiek oferty w obrêbie danego rynku produktowego, ale tak¿e wówczas, gdy z punktu widzenia
przedsiêbiorcy poszkodowanego dyskryminuj¹c¹ odmow¹ skupu (tu: odbioru odpadów), oferty innych przedsiêbiorców by³yby mniej
korzystne (wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 16 grudnia 1992 r., sygnatura akt XVII Amr 36/92, Wokanda z 1993 r. Nr 6).
W ocenie organu antymonopolowego, w sprawie bêd¹cej przedmiotem niniejszego postêpowania dosz³o do naruszenia interesu
publicznego. Brak zgody na to, aby wnioskodawca korzysta³ z gminnego wysypiska powoduje, i¿ warunki konkurencji na rynku wywozu
(usuwania) odpadów komunalnych sta³ych s¹ na lokalnym rynku nie s¹ jednolite dla wszystkich jego uczestników. Brak na nim relacji
w pe³ni konkurencyjnych skutkuje tym, i¿ nie wystêpuje tam wspó³zawodnictwo o charakterze cenowym lub poza cenowym, ze strat¹
dla konsumentów - ogó³u uczestników wspólnoty samorz¹dowej, którzy w tej sytuacji maj¹ ograniczon¹ mo¿liwoœæ wyboru
odbieraj¹cego odpady. Tak wiêc, w rozpatrywanej sprawie, konkurencja rozumiana jako ogólna kategoria charakteryzuj¹ca ogó³
stosunków gospodarczych na danym rynku lokalnym, zosta³a zagro¿ona, a jej funkcjonowanie zniekszta³cone wskazanym wy¿ej
zachowaniem dominanta rynkowego, przez co naruszony zosta³ interes publicznoprawny, ochronie którego s³u¿yæ maj¹ m.in. dzia³ania
podejmowane w oparciu o przepisy ustawy antymonopolowej.[...]
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DECYZJA
z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Dalkia Termika S.A. w Warszawie
akcji Poznañskiej Energetyki Cieplnej S.A. w Poznaniu
(Nr RPZ-2/2002)
Na podstawie art. 104 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
nabyciu przez Dalkia Termika S.A. w Warszawie akcji Poznañskiej Energetyki Cieplnej S.A. w Poznaniu, daj¹cych prawo do 51% g³osów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[...]
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DECYZJA
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ARCELOR S.A. w Luksemburgu
nad USINOR S.A. we Francji, ARBED S.A. w Luksemburgu i ACERALIA Corporation Siderugica w Hiszpanii
(Nr DDI-10/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez ARCELOR S.A. w Luksemburgu nad USINOR S.A. we Francji, ARBED S.A. w Luksemburgu i ACERALIA
Corporation Siderugica w Hiszpanii.[...]
40
DECYZJA
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Hovis Poland Sp. z o.o. w Wadowicach
nad Alumetal Sp. z o.o. w Kêtach
(Nr DDI-12/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Hovis Poland Sp. z o.o. w Wadowicach nad Alumetal Sp. z o.o. w Kêtach.[...]
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DECYZJA
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez przedsiêbiorcê Dariusza Wierciaka
zamieszka³ego w Rzeszowie nad DAREX S.A. w Rzeszowie
(Nr RKR-8/2002)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.) po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego na wniosek zg³aszaj¹cego zamiar koncentracji Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
przedsiêbiorcê Pana Dariusza Wierciaka zamieszka³ego w Rzeszowie nad DAREX S.A. w Rzeszowie.[...]
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DECYZJA
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Lubelsk¹ Gie³dê Rolno-Ogrodnicz¹ S.A. w Lublinie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RLU-1/2002)
Na podstawie:
I. art. 104 § 1 kpa i art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122
poz. 1319 ze zm.), po zakoñczeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek Stowarzyszenia Kupców
i Producentów Rolnych Lubelszczyzny w Lublinie w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê dzia³ania
Lubelskiej Gie³dy Rolno-Ogrodniczej S.A. w Lublinie, polegaj¹ce na uzale¿nianiu zawarcia umowy najmu powierzchni handlowej
(boksu handlowego) od zobowi¹zania siê najemców do wykupu odpowiednich iloœci jej akcji do dnia 31.12.2002 r. za praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê i nakazuje siê zaniechanie ich stosowania.
II. art. 69 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 75 powo³anej w punkcie I ustawy nakazuje siê Lubelskiej Gie³dzie Rolno-Ogrodniczej S.A. uiszczenie
na rzecz Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych Lubelszczyzny w Lublinie kwoty 1200 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c dwieœcie
z³otych) tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Lublinie wp³yn¹³ wniosek Stowarzyszenia Kupców i Producentów
Rolnych Lubelszczyzny (zwanego dalej Stowarzyszeniem) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Lubelskiej
Gie³dzie Rolno-Ogrodniczej S.A. w Lublinie (zwanej dalej Gie³d¹). Wniosek zosta³ umotywowany twierdzeniem o narzuceniu kupcom
staraj¹cym siê o zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej przymusowego wykupu akcji Gie³dy w terminie do dnia 31.12.2002 r.
Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na wszczêcie postêpowania
Gie³da wnios³a o oddalenie wniosku oraz o przyznanie kosztów zastêpstwa procesowego. Gie³da w przes³anej odpowiedzi nie zgodzi³a
siê z twierdzeniami Stowarzyszenia, i¿ posiada ona pozycjê dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym oraz ¿e tej pozycji nadu¿ywa.
W wyjaœnieniach Gie³da potwierdzi³a, ¿e jest organizatorem (utworzenie i zarz¹dzanie) rynku hurtowego, na którym dokonywany
jest obrót produktami rolno-ogrodniczymi i spo¿ywczymi. Gie³da sama nie prowadzi dzia³alnoœci handlowej, wynajmuje natomiast
powierzchniê handlow¹. Gie³da wskaza³a, ¿e najem boksów handlowych na jej terenie faktycznie jest uzale¿niony od posiadania jej
akcji. W wyjaœnieniach podniesiono, i¿ akcjonariusze - za³o¿yciele posiadaj¹ akcje wyemitowane ju¿ w 1995 r., a umowy najmu zawarli
w 2000 r., wiêc zwolnienie z obowi¹zku wykupu akcji innych najemców by³oby ich uprzywilejowaniem.
Ponadto wskazano, ¿e dzia³alnoœæ handlowa na terenie Gie³dy nie musi byæ prowadzona w formie sprzeda¿y z boksów
handlowych. Kupcy i producenci mog¹ bowiem oferowaæ swoje towary tak¿e pod wiatami lub z kontenerów. Z tej ostatniej formy
handlu korzysta³o 57 osób. Prowadzenie tych dwóch form handlu, zgodnie z Regulaminem Wynajmu, nie jest uzale¿nione od
zobowi¹zania do wykupu akcji Gie³dy. Zdaniem Gie³dy „tylko od woli kupców zale¿y forma prowadzenia dzia³alnoœci".
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Wnioskodawca odniós³ siê do sugestii Gie³dy, zak³adaj¹cej prowadzenie przez kupców dzia³alnoœci handlowej w innej formie ni¿
w boksach handlowych, tzn. pod wiatami lub w kontenerach, a która nie jest zwi¹zana z przymusem wykupu akcji. Wed³ug
Stowarzyszenia boksy handlowe stwarzaj¹ o wiele wy¿szy standard prowadzonej sprzeda¿y. Wy³¹cznie boksy handlowe zaopatrzone
s¹ w wodê, ogrzewanie, liniê telefoniczn¹ i klimatyzacjê. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz warunki klimatyczne wymuszaj¹
sprzeda¿ niektórych towarów oferowanych przez wielu kupców (np. cytrusy, artyku³y mro¿one) w boksach handlowych.
Stowarzyszenie wskaza³o na aktualny stan faktyczny, w którym ze sposobu sprzeda¿y pod wiatami korzystaj¹ przede wszystkim drobni
producenci rolni, oferuj¹cy towary sezonowe.
W celu ustalenia pozycji Gie³dy na rynku w³aœciwym organ antymonopolowy zwróci³ siê do niej o przedstawienie dok³adnych danych,
dotycz¹cych parametrów techniczno-organizacyjnych, prowadzonego przez Gie³dê rynku hurtowego w Elizówce. Na podstawie udzielonej
odpowiedzi ustalono, i¿ jest to du¿y, nowoczesny obiekt, w pe³ni przystosowany do dzia³ania jako gie³da hurtowa. Potwierdzaj¹ to dane
dotycz¹ce powierzchni (ca³kowita ponad 56 ha, handlowa ponad 1,5 ha, powierzchnia placów, dróg i parkingów - 11 ha)
Zmierzaj¹c do ustalenia pozycji rynkowej Gie³dy, organ antymonopolowy zwróci³ siê tak¿e do wskazanych przez ni¹ konkurentów
o przedstawienie danych, dotycz¹cych wielkoœci zarz¹dzanych przez nich obiektów (powierzchnia, infrastruktura, liczba stanowisk
przeznaczonych do handlu, liczba podmiotów handluj¹cych przeciêtnie), charakteru obiektów (handel detaliczny lub hurtowy), liczby
zawartych umów na wynajem powierzchni handlowej. Ponadto Prezes UOKiK zapyta³ o to, czy dany obiekt (gie³da lub targowisko)
spotka³ siê w ostatnich latach z propozycj¹ przejêcia (wykupienia).
Na podstawie przekazanych informacji, a tak¿e wizji lokalnej stwierdzono, i¿ obiekty wskazane przez Gie³dê jako konkurenci nie
maj¹ odpowiedniej powierzchni ani infrastruktury, aby mog³y na swoim terenie podj¹æ dzia³alnoœæ w zakresie wynajmu powierzchni
handlowej dla potrzeb profesjonalnego handlu hurtowego. Stanowi¹ one przede wszystkim typowe miejskie targowiska, zaopatruj¹ce
mieszkañców. Jedyn¹ gie³d¹ hurtow¹, jakkolwiek w wielokrotnie mniejszej skali oraz ni¿szym standardzie ni¿ Gie³da w Elizówce,
mog³aby byæ gie³da przy ulicy Tyszowieckiej, znajduj¹ca siê jednak w stanie szcz¹tkowym.
Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje:
Po analizie zebranego w sprawie materia³u dowodowego Prezes UOKiK uzna³, ¿e rynkiem relewantnym jest rynek udostêpniania
wynajmu terenu na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej w postaci obrotu hurtowego artyku³ami spo¿ywczymi i rolnymi, na terenie
gie³d handlowych w Lublinie i okolicach. Jest to wiêc wynajem terenu przeznaczonego do dokonywania handlu, na terenie obiektów
typu gie³da lub rynek hurtowy.
Natomiast pod wzglêdem geograficznym obejmuje on terytorium miasta Lublina i okolic, jako ¿e tu w³aœnie znajduje siê Lubelska
Gie³da Rolno-Ogrodnicza S.A., jak i wskazani przez ni¹ konkurenci. Z zebranych w sprawie materia³ów wynika, ¿e Gie³da stanowi jeden
z kilku rynków ponadregionalnych w Polsce, a najbli¿ej znajduj¹ce siê gie³dy regionalne (Bia³ystok, Radom, Kielce, Rzeszów) nie
stanowi¹ dla kupców wynajmuj¹cych powierzchniê handlow¹ na terenie Gie³dy w Elizówce alternatywy, przede wszystkim ze wzglêdu
na odleg³oœæ oraz miejsce zamieszkania kupców. Nieracjonalnym jest samo przypuszczenie, ¿e przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
handlow¹ na terenie Lublina, na zlikwidowanej gie³dzie przy ulicy Pancerniaków, mieliby przenosiæ siê do innego miasta, znacznie
oddalonego, gdy tu¿ przy administracyjnej granicy Lublina znajduje siê nowoczesny obiekt, wybudowany tylko i wy³¹cznie w celu
zorganizowania handlu hurtowego. Inne obiekty wskazane przez Gie³dê jako konkurenci na terenie Lublina, funkcjonuj¹ w wiêkszoœci
jako zwyk³e targowiska i jako takie nie stanowi¹ dla kupców - hurtowników alternatywy. Odbywa siê tam g³ównie sprzeda¿ detaliczna
z przeznaczeniem dla mieszkañców, obiekty te nie posiadaj¹ odpowiedniej infrastruktury, a przede wszystkim nie ma tam miejsca dla
nowych, co najmniej kilkudziesiêciu hurtowników.
Innym zagadnieniem jest prowadzenie dzia³alnoœci handlowej indywidualnie, nie na terenie rynku hurtowego. Tak forma nie
stanowi jednak alternatywy w stosunku do mo¿liwoœci handlu na gie³dzie.
Z materia³u dowodowego zebranego przez organ antymonopolowy, wynika tak¿e fakt istnienia wysokiej bariery kapita³owej,
uniemo¿liwiaj¹cej praktycznie zaistnienie konkurencji wobec Gie³dy. Œrodki zaanga¿owane w budowê i rozruch rynku hurtowego
w Elizówce by³y znaczne, jeszcze w 1999 r. zobowi¹zania Gie³dy wynosi³y ponad 70 mln z³otych. Wiêkszoœæ z nich zosta³a wygenerowana
przez koszty dokonanej inwestycji i odsetki od zaci¹gniêtych na ten cel kredytów (m.in. 20 mln DEM z Banku Œwiatowego). Wielkoœæ tych
zobowi¹zañ œwiadczy te¿ o wysokoœci œrodków niezbêdnych do rozpoczêcia od podstaw dzia³alnoœci jako rynek hurtowy.
Do ustalenia faktu zaistnienia praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie (...) niezbêdne
jest wykazanie dzia³ania Gie³dy, polegaj¹cego na uzale¿nianiu zawarcia umowy najmu boksu handlowego od zobowi¹zania siê przez
danego kupca do zakupu odpowiedniej iloœci akacji Gie³dy. Zdaniem Prezesa UOKiK, z zebranego w sprawie materia³u dowodowego,
takie uzale¿nienie wynika w sposób oczywisty. Œwiadczy o tym umieszczenie ju¿ w § 1 umów najmu zobowi¹zania najemców do
wykupu akcji, a tak¿e zawarte w tej¿e umowie, w § 14 ust. 2 lit. H, uprawnienie wynajmuj¹cego do rozwi¹zania umowy bez
wypowiedzenia w przypadku pozbycia siê lub utracenia akcji „upowa¿niaj¹cych do zawarcia niniejszej umowy". Dalsze uregulowania
w kwestii zobowi¹zania do zakupu akcji znajduj¹ siê w Regulaminie Wynajmu Boksów. Przede wszystkim w § 4 w/w Regulaminu
znajduj¹ siê dok³adne dane, jaka iloœæ posiadanych akcji Gie³dy uprawnia do zawarcia odpowiedniej umowy najmu.
Gie³da w korespondencji z organem antymonopolowym nie zaprzeczy³a istnieniu uzale¿nienia zawarcia umów najmu od
przymusowego wykupu akcji. Ten element zarzucanej przez Stowarzyszenie zakazanej praktyki jest wiêc tak¿e bezsporny.
Aby stwierdziæ w niniejszym postêpowaniu zaistnienie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê nale¿y wykazaæ tak¿e, ¿e warunek, od
którego Gie³da uzale¿nia zawarcie umów najmu, nie posiada ani rzeczowego, ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy.
Tym przedmiotem jest wynajem przez Gie³dê odpowiednio wyposa¿onej powierzchni handlowej (boksów handlowych) dla celów
handlu hurtowego, w zamian za czynsz œwiadczony przez kupców. W § 2 umowy najmu, w sposób jasny jest okreœlony przedmiot
najmu, jest nim boks handlowy wraz z prawem u¿ywania przyleg³ego do wynajmowanej powierzchni pasa przejœcia o szerokoœci 1,5 m2,
z przeznaczeniem na cele wystawiennicze. W zamian za wynajem tak okreœlonej powierzchni Gie³da pobiera czynsz okreœlony z kolei
w § 4 umowy najmu. W tym kontekœcie zobowi¹zanie przez Gie³dê najemców do wykupu odpowiedniej iloœci akcji ma charakter
œwiadczenia pozostaj¹cego bez zwi¹zku funkcjonalnego z przedmiotem umowy.
W art. 1 ust. 2 i 3 Regulaminu Gie³dy stwierdza siê, ¿e podmioty na jej terenie dzia³aj¹ w imieniu w³asnym i na w³asny rachunek,
a Gie³da nie ponosi odpowiedzialnoœci za ich zobowi¹zania. W takim razie egzekwowanie pod przymusem od tych pomiotów udzia³u
kapita³owego w Lubelskiej Gie³dzie Rolno-Ogrodniczej S.A. jest wyrazem ra¿¹cej nierównoprawnoœci stron umów najmu. Nie istnieje
¿aden zwi¹zek funkcjonalny, który uzasadnia³by narzucanie finansowania przez kupców, poprzez nabycie akcji, dzia³alnoœci Gie³dy, na
rzecz której za wynajmowane powierzchnie ju¿ uiszczaj¹ okreœlony umow¹ czynsz. Wymuszone, w kontekœcie zajmowanej pozycji
rynkowej, œwiadczenie w postaci zaanga¿owania znacznych œrodków finansowych w wykup akcji, sprzeciwia siê naturze umowy
najmu. W zamian za wynajem powierzchni handlowej kupcy p³ac¹ czynsz i przerzucanie na nich dodatkowo ryzyka prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej przez Gie³dê, przez nakaz wykupu jej akcji (dostarczanie kapita³u) jest bezprawne. Zakup akcji nie jest
odpowiednikiem ¿adnego ze œwiadczeñ Gie³dy, chocia¿ umieszczenie zapisu o obowi¹zku tego wykupu ju¿ na pocz¹tku umów najmu
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sugeruje, ¿e Gie³da stoi na innym stanowisku. Prezes UOKiK stwierdza, i¿ narzucony przez Gie³dê, a kwestionowany przez
Stowarzyszenie, warunek umowy nie mieœci siê w prawem dozwolonej swobodzie kontraktowej stron. Wykupowi akcji,
wymuszonemu przez Gie³dê, w œwietle przepisów o wykonaniu zobowi¹zañ z umów wzajemnych (art. 487 Kc) nie odpowiada
faktycznie ¿adne jej œwiadczenie. Gie³da nie zaprzecza stosowaniu umów wi¹zanych. W swoich wyjaœnieniach wskaza³a na fakt,
maj¹cy byæ usprawiedliwieniem tego dzia³ania, a mianowicie na stanowisko rz¹dowe zawarte w „Rz¹dowym Programie Budowy
i Rozwoju Rynków Hurtowych - II etap". Niezale¿nie od tego, ¿e ogólne wytyczne dotycz¹ce funkcjonowania rynków hurtowych nie
mog¹ upowa¿niaæ do naruszania przepisów prawa stanowionego, w tym przypadku ustawy o ochronie (...), analiza wskazanego przez
Gie³dê dokumentu nie daje podstaw, które legitymowa³yby przymus wykupu akcji. W w/w „Programie..." jest mowa wy³¹cznie
o samofinansowaniu i pozyskiwaniu funduszy na dalsz¹ dzia³alnoœæ gie³d hurtowych w wyniku emisji akcji, skierowanych do
u¿ytkowników rynku. Jest wiêc to ogólna dyrektywa, w której nie wspomina siê o stosowaniu przymusu wykupu akcji. Potwierdza
natomiast ten dokument oczywisty cel sprzeda¿y akcji, jakim jest finansowanie planowanej dzia³alnoœci rynków hurtowych (gie³d),
co niew¹tpliwie nie wi¹¿e siê z przedmiotem umów najmu boksów handlowych.
Istotnym dla oceny zachowania Gie³dy na rynku jest fakt, i¿ w piœmie skierowanym do kupców nic nie wspomina siê o mo¿liwoœci
niewykupienia akcji, jest natomiast niedwuznacznie sformu³owana groŸba rozwi¹zania umów najmu boksów handlowych, je¿eli akcje
nie zostan¹ wykupione. Tym samym, odrzucaj¹c proœbê kupców o wykreœlenie z umów najmu zobowi¹zania do zakupu akcji Gie³dy,
zwa¿ywszy przy tym na udowodnion¹ pozycjê silnie dominuj¹c¹ Gie³dy na rynku relewantnym, postawi³a ona kupców w sytuacji bez
wyjœcia. Niezale¿nie od zastosowanych w umowach rabatów pozostaje bezdyskusyjne, ¿e Gie³da wykorzysta³a swoj¹ pozycjê
dominanta rynkowego werbuj¹c nowych, ale jednoczeœnie przymusowych akcjonariuszy. Niepodwa¿alnym faktem pozostaje
zastosowanie przez Gie³dê, tak¿e w postêpowaniu udowodnione, mechanizmu umowy wi¹zanej, co stanowi daleko id¹ce
ograniczenie swobody dzia³alnoœci innego przedsiêbiorcy. To nie kupcy zadecydowali o tym, ¿e wynajmuj¹c boksy handlowe oprócz
uiszczania czynszu bêd¹ jeszcze musieli wykupiæ znaczn¹ iloœæ akcji przedsiêbiorcy te boksy im wynajmuj¹cego, o tym zadecydowa³a
wy³¹cznie Gie³da. Takie dzia³anie ma znamiona praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, które w niniejszej decyzji zosta³y udowodnione.
Jak wiêc wykaza³o przeprowadzone postêpowania antymonopolowe uzale¿nienie przez Gie³dê wynajmu boksów handlowych od
zobowi¹zania siê kupców do zakupu, w okreœlonym terminie, akcji Gie³dy powoduje w istocie na³o¿enie na samodzielnych
przedsiêbiorców obowi¹zku finansowania dzia³alnoœci innego, odrêbnego przedsiêbiorcy. Dzieje siê to w sytuacji, kiedy za
wynajmowane boksy handlowe kupcy, zgodnie z umow¹ najmu, uiszczaj¹ odpowiedni czynsz i ponosz¹ inne dodatkowe op³aty
z najmem zwi¹zane. Jest to praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê o charakterze eksploatuj¹cym posiadan¹ przez Gie³dê pozycje
dominuj¹c¹ na rynku.
Odnosz¹c siê do ¿¹danego przez wnioskodawcê stwierdzenia niewa¿noœci umów najmu boksów handlowych w czêœci dotycz¹cej
wykupu akcji Gie³dy Prezes UOKiK wskazuje, ¿e jest organem w³aœciwym w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, realizuj¹cym
cele powo³anej ustawy o ochronie (...) poprzez kszta³towanie stosunku administracyjno-prawnego. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o ochronie (...) czynnoœci prawne bêd¹ce przejawem nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej s¹ w ca³oœci lub w odpowiedniej czêœci niewa¿ne,
ale rozstrzygniêcie w przedmiocie niewa¿noœci umowy jest w³adny wydaæ s¹d cywilny, rozpoznaj¹c sprawê w trybie art. 189 Kpc.[...]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: listopad, grudzieñ 2001 r. i styczeñ 2002 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Decyzja z dnia 5.11.2001 r. (nr RGD-29/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku ALTVATER
SULO POLSKA (ASP) Sp. z o.o. w Warszawie - Odzia³ w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Gminie Pe³czyce - Zak³adowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pe³czycach
Decyzja z dnia 5.11.2001 r. (nr RWA-42/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
Kupców „Hale Mirowskie" w Warszawie przeciwko Zarz¹dowi Terenów Publicznych Warszawa-Œródmieœcie Gminy Warszawa-Centrum
Decyzja z dnia 6.11.2001 r. (nr RWR-29/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Marii Jag³y-Ha³aszewskiej i Ma³gorzaty Dudek - wspólników spó³ki cywilnej „Fotografika" we Wroc³awiu przeciwko
Gminie Wroc³aw
Decyzja z dnia 6.11.2001 r. (nr RWR-30/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Marii Szostak-Stodo³y przeciwko Gminie Wroc³aw
Decyzja z dnia 6.11.2001 r. (nr RWR-31/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Haliny Kojdeckiej przeciwko Gminie Wroc³aw
Decyzja z dnia 7.11.2001 r. (nr DDF-65/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. w Warszawie nad PZU-CL Agent Transferowy S.A. w Warszawie (publ. - poz. 1
w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDF-66/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeñ ERGO Hestia S.A. w Sopocie nad Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym PBK S.A. w Warszawie
(publ. - poz. 2 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDF-67/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eureko
B.V. w Holandii i BIG Bank Gdañski S.A. w Warszawie nad Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie (publ. - poz. 3
w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDF-68/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Private Equity
Poland Sp. z o.o. w Warszawie akcji spó³ek: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Zachodni Fundusz
Inwestycyjny NFI S.A. w Warszawie, Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. w Warszawie
(publ. - poz. 4 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDP-57/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Gedeon
Richter Ltd. na Wêgrzech nad Grodziskimi Zak³adami Farmaceutycznymi „Polfa" Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (publ. - poz. 5
w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr RPZ-25/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Piotra Letkiego prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Elektrownia Wodna SMOLARY w Szwecji przeciwko Energetyce Poznañskiej S.A. w Poznaniu
(publ. - poz. 6 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr RPZ-26/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku „BOG-ART." GOLLENT
Spó³ka jawna w Olsztynie przeciwko Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu
Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDF-69/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytu³u niewykonania
w ustawowym terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu udzia³ów LOT Us³ugi Lotniskowe
w Gdañsku Sp. z o.o. w Gdañsku
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14. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDF-70/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytu³u niewykonania
w ustawowym terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu udzia³ów LOT Us³ugi Lotniskowe
w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie
15. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDI-59/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polsk¹
Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie i UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej
Brytanii oraz na objêciu przez Polsk¹ Telewizjê Cyfrow¹ Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów Telewizyjnej Korporacji
Partycypacyjnej S.A. w Warszawie (publ. - poz. 7 w niniejszym nr Dziennika)
16. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDI-60/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Telewizyjn¹ Korporacjê Partycypacyjn¹ S.A. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie i UPC Broadcast Centre Ltd.
w Wielkiej Brytanii (publ. - poz. 8 w niniejszym nr Dziennika)
17. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr RLU-25/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Handlowego MPO Sp. z o.o. w Bia³ymstoku przeciwko Gminie Goni¹dz
18. Decyzja z dnia 12.11.2001 r. (nr RKT-34/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adów Koksowniczych
„Zdzieszowice" Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przeciwko Zak³adowi Energetycznemu Opole S.A. w Opolu
19. Decyzja z dnia 14.11.2001 r. (nr DDF-71/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Compagnie Gervais Danone S.A. we Francji nad ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêcinie (publ. - poz. 9 w niniejszym nr Dziennika)
20. Decyzja z dnia 16.11.2001 r. (nr DDF-72/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez osobê pe³ni¹c¹
funkcjê prezesa zarz¹du w Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie funkcji cz³onka zarz¹du w Rolimpex S.A. w Warszawie
(publ. - poz. 10 w niniejszym nr Dziennika)
21. Decyzja z dnia 19.11.2001 r. (nr RWR-32/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa Robót
Chemoodpornych i Antykorozyjnych „Chemizola" Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Miastu i Gminie Wschowa
22. Decyzja z dnia 20.11.2001 r. (nr RKT-35/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Ireny
i Seweryna Plebanek prowadz¹cych indywidualne Kancelarie Adwokackie w Opolu przeciwko Gminie Opole, Urz¹d Miasta Opola
Rynek-Ratusz (publ. - poz. 11 w niniejszym nr Dziennika)
23. Decyzja z dnia 23.11.2001 r. (nr DDP-58/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ad
Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT" S.A. w Bochni nad Hut¹ Buczek S.A. w Sosnowcu (publ. - poz. 12 w niniejszym nr Dziennika)
24. Decyzja z dnia 26.11.2001 r. (nr DDP-60/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Krakowsk¹ Fabrykê Kabli S.A. w Krakowie nad Elektrim Kable S.A. w Warszawie (publ. - poz. 13 w niniejszym nr Dziennika)
25. Decyzja z dnia 27.11.2001 r. (nr DDI-61/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ZPR Express Sp. z o.o. w Warszawie nad Media Express Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 14 w niniejszym nr Dziennika)
26. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr DDF-73/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez UPM Kymmene Beteiligungs w Niemczech kontroli nad G. Haindl'sche Papierfabriken KgaA w Niemczech (publ. - poz. 15 w niniejszym
nr Dziennika)
27. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RKT-36/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Pszczynie przeciwko Przedsiêbiorstwu Produkcyjno-Us³ugowemu i Energetyki Cieplnej „Wolter"
Sp. z o.o. w Woli
28. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RKT-37/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Zarz¹d Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Zabrzu
z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 marca 2000 r., nr RKT-12/2000
29. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RPZ-27/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przeciwko Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Poznaniu
30. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RWA-43/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Sulejówku przeciwko Miejskiemu Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sulejówku
31. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RWR-33/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Miejskiego Zak³adu Komunikacyjnego w ¯aganiu przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej S.A. w ¯arach
32. Decyzja z dnia 3.12.2001 r. (nr DDP-59/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez United
Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórni¹ Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów" S.A. w Rzeszowie (publ. - poz. 16
w niniejszym nr Dziennika)
33. Decyzja z dnia 3.12.2001 r. (nr RGD-30/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy PORTA MEDYK Sp. z o.o. w Szczecinie przez Stoczniê Szczeciñsk¹ PORTA HOLDING S.A. w Szczecinie,
Jana Achrema, Jana Malczewskiego, Andrzeja Niezgodê i Wies³awê Nowak-Steciuk (publ. - poz. 17 w niniejszym nr Dziennika)
34. Decyzja z dnia 6.12.2001 r. (nr RBG-52/2001) o zmianie w czêœci decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 30.07.2001 r., nr RBG-29/2001
35. Decyzja z dnia 6.12.2001 r. (nr RWA-44/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Zygmunta Piotrowskiego prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Heritage Zygmunt Piotrowski w Warszawie
przeciwko Mead Packaging Poland Sp. z o.o. w Warszawie
36. Decyzja z dnia 7.12.2001 r. (nr DDF-74/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy STARTER Sp. z o.o. w Poznaniu przez Polski Zwi¹zek Motorowy „AUTOTOUR" Sp. z o.o. w Warszawie, ADAC
Beteiligungs-und Wirtschaftdienst GmbH w Niemczech i ANWB B.V. w Holandii (publ. - poz. 18 w niniejszym nr Dziennika)
37. Decyzja z dnia 11.12.2001 r. (nr DDF-75/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytu³u niewykonania
w ustawowym terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na objêciu udzia³ów Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie
38. Decyzja z dnia 11.12.2001 r. (nr DDF-76/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytu³u niewykonania
w ustawowym terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli nad Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie
39. Decyzja z dnia 11.12.2001 r. (nr R£O-22/2001)o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko Gminie Wróblew
40. Decyzja z dnia 12.12.2001 r. (nr RKR-20/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku F.W. przeciwko Gminie ¯urawica (publ. - poz. 19 w niniejszym nr Dziennika)
41. Decyzja z dnia 12.12.2001 r. (nr RWR-34/2001) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
OPTIMUS S.A. w Nowym S¹czu i jego dealerom (publ. - poz. 20 w niniejszym nr Dziennika)
42. Decyzja z dnia 14.12.2001 r. (nr DDF-77/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Clidet 355 (Proprietary) Limited w RPA nad Corpcom Polska Sp. z o.o. w Krakowie
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43. Decyzja z dnia 17.12.2001 r. (nr DDP-61/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lincoln
Electric International Holding Company w USA nad Zak³adami Urz¹dzeñ Technologicznych „Bester" S.A. w Bielawie (publ. - poz. 21
w niniejszym nr Dziennika)
44. Decyzja z dnia 17.12.2001 r. (R£O-23/2001) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez £ódzk¹ Regionaln¹ Kasê
Chorych w £odzi
45. Decyzja z dnia 20.12.2001 r. (nr RWA-45/2001) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe
„Porty Lotnicze" w Warszawie, Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. w Warszawie, SAWA-TAXI Sp. z o.o.
w Warszawie i Stowarzyszenie Prywatnych PrzewoŸników ME.RC Taxi w Warszawie (publ. - poz. 22 w niniejszym nr Dziennika)
46. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-78/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München w Niemczech akcji Bayerische Hypo-und
Vereinsbank Aktiengesellschaft w Niemczech
47. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-79/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez Corpgro Limited w RPA udzia³ów Corpcom Polska Sp. z o.o. w Krakowie
48. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-80/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Credit Lyonnais S.A. we Francji nad Autostrada Wielkopolska S.A. w Poznaniu
49. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-81/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy LOK-TÜV SUED AUTO Sp. z o.o. w Warszawie przez Ligê Obrony Kraju i TÜV Verkehr und
Fahrzeug GmbH w Niemczech
50. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr R£O-24/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska" w Brodach I³¿eckich przeciwko Gminie Brody
51. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr RWA-46/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Binder International Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie nad Agros Fortuna Sp. z o.o. w Tarczynie (publ. - poz. 23
w niniejszym nr Dziennika)
52. Decyzja z dnia 27.12.2001 r. (nr RWA-47/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Naczelnej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Warszawie przeciwko Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych w Warszawie (publ. - poz. 24
w niniejszym nr Dziennika)
53. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RBG-53/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Energetycznemu Toruñ S.A. w Toruniu (publ. - poz. 25 w niniejszym nr Dziennika)
54. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-31/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni przeciwko Okrêgowemu Przedsiêbiorstwu
Energetyki Cieplnej w Gdyni
55. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-32/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Krajowego
Zwi¹zku Plantatorów Roœlin Okopowych w Warszawie przeciwko Cukrowni PELPLIN S.A. w Pelplinie (publ. - poz. 27 w niniejszym
nr Dziennika)
56. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-33/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Goleniowie
57. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-34/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
T-A-M POLAND Sp. z o.o. w Ko³obrzegu, Micha³owi ¯ytki i Annie Dzwonek-¯ytki - w³aœcicielom i armatorom statku M/S „PIRAT",
Marii Nowakowskiej i Irenie Towarnickiej - w³aœcicielom i armatorom statku „SANTA MARIA", Krzysztofowi Kozie³, Miros³awowi
Balickiemu i Grzegorzowi Tomczykowi - w³aœcicielom i armatorom statku „VIKING", Ko³obrzeskiej ¯egludze Pasa¿erskiej Sp. z o.o.
w Ko³obrzegu - w³aœcicielowi i armatorowi „MONIKA III" i „DELFIN I" (publ. - poz. 26 w niniejszym nr Dziennika)
58. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-35/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie przeciwko Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych w Szczecinie
59. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RPZ-28/2001) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Swarzêdzu
60. Decyzja z dnia 4.01.2002 r. (nr RKR-2/2002) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez J.M. akcji Firmy Handlowej „KrakChemia" S.A. w Krakowie
61. Decyzja z dnia 5.01.2002 r. (nr RWA-1/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Robotniczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Osiedle M³odych" w Warszawie przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Warszawie
62. Decyzja z dnia 7.01.2002 r. (nr DDI-1/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Zak³adu Energetycznego Koszalin S.A.
w Koszalinie przeciwko Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Warszawie
63. Decyzja z dnia 8.01.2002 r. (nr R£O-1/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Haliny Wodzis³awskiej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Us³ugi Pogrzebowe we W³oszczowej przeciwko
Zofii Okrêglickiej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Kompleksowe Us³ugi Pogrzebowe we W³oszczowej i Zak³adowi
Opieki Zdrowotnej Szpital im. Jana Paw³a II we W³oszczowej
64. Decyzja z dnia 9.01.2002 r. (nr DDI-2/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adu Energetycznego
Koszalin S.A. w Koszalinie przeciwko Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Warszawie
65. Decyzja z dnia 9.01.2002 r. (nr DDI-4/2002) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na PSE-ELEKTRA Sp. z o.o. w Warszawie z tytu³u niewykonania
w ustawowym terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez PSE-ELEKTRA Sp. z o.o.
w Warszawie udzia³ów ENERGO-GAZ WÊGLOKOKS Sp. z o.o. w Katowicach
66. Decyzja z dnia 9.01.2002 r. (nr DDI-8/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Media 2000 Sp. z o.o.
w Krakowie przeciwko Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie
67. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr DDI-5/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Klingspor
GmbH w Niemczech nad Union - Vis Sp. z o.o. w Bielsku - Bia³ej (publ. - poz. 28 w niniejszym nr Dziennika)
68. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr RGD-1/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Pucku przeciwko Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku
69. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr RKR-3/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Telewizja Kablowa „Energetyka" Sp. z o.o. w Rzeszowie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne-System Sp. z o.o.
w Ustrzykach Dolnych oraz Adama £ukaszyka Telewizja Kablowa „Bieszczady" w Ustrzykach Dolnych (publ. - poz. 29 w niniejszym
nr Dziennika)
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70. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr RKT-1/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Centrali Handlu Wêglem „WENTA-ALFA" Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Katowickiemu Holdingowi Wêglowemu
S.A. w Katowicach (publ. - poz. 30 w niniejszym nr Dziennika)
71. Decyzja z dnia 14.01.2002 r. (nr DDI-7/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Chem Trans Logistic Inwestor Sp. z o.o. w Gliwicach i „Maczki-Bór" S.A. w Sosnowcu nad Kopalni¹ Piasku „Maczki-Bór" Sp. z o.o.
w Sosnowcu (publ. - poz. 31 w niniejszym nr Dziennika)
72. Decyzja z dnia 14.01.2002 r. (nr RBG-01/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ODBUDOWA" w Nidzicy przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ugowemu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy
73. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr DDF-1/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kredyt
Bank S.A. w Warszawie nad ¯agiel S.A. w Lublinie (publ. - poz. 32 w niniejszym nr Dziennika)
74. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr DDF-2/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
International Trading and Investments Holdings S.A. w Luksemburgu nad Optimus S.A. w Nowym S¹czu (publ. - poz. 33
w niniejszym nr Dziennika)
75. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr DDI-3/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez
Agora S.A. w Warszawie udzia³ów Wibor Sp. z o.o. w Nowym S¹czu (publ. - poz. 34 w niniejszym nr Dziennika)
76. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr RKT-2/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Joachima Lipiñskiego Zak³ad Pogrzebowy w Tarnowskich Górach, Jana Gruca - Zak³ad Pogrzebowy w Tarnowskich Górach - Strzybnicy, Bernadettê
Fuchs, Jerzego Fuchs, Filipa Fuchs - Zak³ad Pogrzebowy „FUCHS" s.c. w Tarnowskich Górach, Eugeniusza Kochmana - Us³ugi
Pogrzebowe w Tarnowskich Górach, Dariusza Szczêsnego - Us³ugi Pogrzebowe w Bytomiu, Jana Szatana - Zak³ad Pogrzebowy
w Radzionkowie przeciwko wspólnikom spó³ki cywilnej Boles³awowi Koniñskiemu, El¿biecie Koniñskiej i Agnieszce Koniñskiej
prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie Zak³adu Us³ug Pogrzebowych „KOZIÑSKI" oraz przeciwko Domowi Pomocy
Spo³ecznej dla Doros³ych w Tarnowskich Górach i Domowi Pomocy Spo³ecznej „PrzyjaŸñ" w Tarnowskich Górach
77. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr R£O-2/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko £ódzkiej Regionalnej Kasie Chorych w £odzi (publ. - poz. 35 w niniejszym nr Dziennika)
78. Decyzja z dnia 18.01.2002 r. (nr DDI-9/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Compass
Partners European Equity Fund L.P. na Bermudach nad ABB Bovent Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 36 w niniejszym nr Dziennika)
79. Decyzja z dnia 18.01.2002 r. (nr RPZ-1/2002) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku P.J. przeciwko
Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stêszewie
80. Decyzja z dnia 21.01.2002 r. (nr RGD-2/2002) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych „COMPLEX" Tomasz Grzmil przeciwko Gminie Sztum-Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (publ. - poz. 37 w niniejszym nr Dziennika)
81. Decyzja z dnia 21.01.2002 r. (nr RKR-4/2002) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Gminy
Proszowice przeciwko Gminie Radziemice
82. Decyzja z dnia 21.01.2002 r. (nr RPZ-2/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez
Dalkia Termika S.A. w Warszawie akcji Poznañskiej Energetyki Cieplnej S.A. w Poznaniu (publ. - poz. 38 w niniejszym nr Dziennika)
83. Decyzja z dnia 22.01.2002 r. (nr RKR-5/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Gminy Krasne przeciwko Rzeszowskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji w Rzeszowie
84. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr DDF-3/2002) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG
w Austrii z tytu³u niewykonania w ustawowym terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli nad Hamburg - Mannheimer Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH w Niemczech
85. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr RKR-6/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adu Produkcji Wtórnej
Skóry Sp. z o.o. w Che³mku przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Œciekowej „ENWOS" Sp. z o.o.
w Che³mku
86. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr RWR-1/2002) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Henrykowi Czerwowi
wspó³w³aœcicielowi przedsiêbiorstwa „Tornado" we Wroc³awiu za nieudzielanie informacji na ¿¹danie przez Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
87. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr RWR-2/2002) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w O³awie przeciwko Gminie Wroc³aw
88. Decyzja z dnia 25.01.2002 r. (nr RGD-3/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Zak³adu Us³ug Handlu i Transportu MIBADEX Sp. z o.o. w Goleniowie i firmy Przewóz Pasa¿erów Marian Modzelewski
w Goleniowie przeciwko PPKS w Kamieniu Pomorskim
89. Decyzja z dnia 25.01.2002 r. (nr RGD-4/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Zak³adu Us³ug Handlu i Transportu MIBADEX Sp. z o.o. w Goleniowie i firmy Przewóz Pasa¿erów Marian Modzelewski
w Goleniowie przeciwko Przedsiêbiorstwu PKS Gryfice Sp. z o.o. w Gryficach
90. Decyzja z dnia 28.01.2002 r. (nr DDI-6/2002) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
31.05.2001 r. nr DDP-11/01
91. Decyzja z dnia 28.01.2002 r. (nr RKR-7/2002) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
25.05.2001 r. nr RKR-10/2001 w zakresie objêtym pkt I
92. Decyzja z dnia 29.01.2002 r. (nr DDI-10/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
ARCELOR S.A. w Luksemburgu nad USINOR S.A. we Francji, ARBED S.A. w Luksemburgu i ACERALIA Corporation Siderurgica
w Hiszpanii (publ. - poz. 39 w niniejszym nr Dziennika)
93. Decyzja z dnia 29.01.2002 r. (nr DDI-12/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Hovis Poland Sp. z o.o. w Wadowicach nad Alumetal Sp. z o.o. w Kêtach (publ. - poz. 40 w niniejszym nr Dziennika)
94. Decyzja z dnia 29.01.2002 r. (nr RKT-3/2002) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Knurowie
95. Decyzja z dnia 30.01.2002 r. (nr RKR-3/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Dariusza
Wierciaka nad DAREX S.A. w Rzeszowie (publ. - poz. 41 w niniejszym nr Dziennika)
96. Decyzja z dnia 31.01.2002 r. (nr RLU-1/2002) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
Kupców i Producentów Rolnych Lubelszczyzny w Lublinie przeciwko Lubelskiej Gie³dzie Rolno-Ogrodniczej S.A. w Lublinie (publ. poz. 42 w niniejszym nr Dziennika)
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WYROK
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 18/01)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne STOL-BET Sp. z o.o. w D¹browie Tarnowskiej
o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 4.12.2000 r. Nr RKR 21/2000
1. oddala odwo³anie
2. zas¹dza od Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 1.200 z³ (jeden tysi¹c dwieœcie z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RKR-21/2000 z dnia 4.12.2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania administracyjnego wszczêtego na wniosek zainteresowanego Przedsiêbiorstwa Us³ugowo Produkcyjnego STOL-BET
Sp. z o.o. w D¹browie Tarnowskiej stwierdzi³ (pkt 1) stosowanie i nakaza³ zaniechanie przez powoda - Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej praktyk monopolistycznych wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia
24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547
ze zm.), a polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku odbioru - za poœrednictwem punktu zlewnego przy
ul. Warszawskiej - ciek³ych odpadów komunalnych pochodz¹cych z nieruchomoœci z terenu Gminy D¹browa Tarnowska nie
pod³¹czonych do miejskiej kanalizacji, poprzez:
- przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji na lokalnym rynku wywozu ciek³ych
odpadów komunalnych pochodz¹cych z ww. nieruchomoœci,
- sprzeda¿ us³ug przyjêcia ciek³ych odpadów komunalnych do punktu zlewnego w sposób powoduj¹cy uprzywilejowanie
niektórych przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wywozu tych odpadów,
- odmowê przyjmowania do ww. punktu zlewnego ciek³ych odpadów komunalnych dostarczanych przez Wnioskodawcê
w ramach wywozu tych odpadów, tj. dzia³alnoœci, na prowadzenie której uzyska³ zezwolenie Burmistrza D¹browy Tarnowskiej przy braku alternatywnych mo¿liwoœci zrzutu.
Równoczeœnie pozwany odmówi³ uwzglêdnienia (pkt 2) ¿¹dania zainteresowanego w zakresie stwierdzenia stosowania
i nakazania zaniechania przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej praktyki monopolistycznej
polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku wywozu ciek³ych odpadów komunalnych pochodz¹cych
z nieruchomoœci nieskanalizowanych z terenu Gminy D¹browa Tarnowska, poprzez pobieranie - w celu eliminacji konkurencji - cen za tê
us³ugê w wysokoœci poni¿ej jej kosztów w³asnych.
Pozwany na³o¿y³ tak¿e na powoda (pkt 3) w zwi¹zku ze stwierdzonym stosowaniem praktyk monopolistycznych karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 15.000 z³.
Swoje rozstrzygniêcie pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e powód posiada pozycjê monopolistyczn¹ - stanowi¹c¹ kwalifikowan¹ postaæ
pozycji dominuj¹cej - na lokalnym rynku unieszkodliwiania (odbioru) œcieków pochodz¹cych z nieruchomoœci nieskanalizowanych,
poprzez jedyny na terenie D¹browy Tarnowskiej punkt zlewny do tego wyznaczony. Nie spotyka siê w tym zakresie z konkurencj¹ ze
strony innych przedsiêbiorców. Alternatywnymi miejscami dostarczania œcieków dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
wywozow¹ nie mog¹ byæ - ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w tym zakresie uregulowania prawne - tak¿e okoliczne oczyszczalnie œcieków.
Powód pozostawa³ z zainteresowanym przez 9 lat w stosunku umownym, na podstawie którego zainteresowany dostarcza³ œcieki
do zlewni. Powód pobiera³ op³aty za przyjêcie œcieków do punktu zlewnego od STOL-BET-u, który z kolei œwiadczy³ kompleksow¹
us³ugê odbioru i wywozu œcieków na rzecz w³aœcicieli nieruchomoœci.
Pismem z dnia 7.02.1999 r. (znak: RPWiK DT-/186/76/95) powód zmieni³ zasady rozliczeñ w odniesieniu do œcieków odbieranych
od przedsiêbiorców, informuj¹c zainteresowanego, ¿e sam zawrze umowy o wywóz œcieków z przedsiêbiorcami i bêdzie od nich
pobiera³ op³aty za wprowadzanie œcieków do punktu zlewnego. Zainteresowany natomiast móg³by œwiadczyæ jedynie us³ugi
transportowe przewozu œcieków i wy³¹cznie za to pobieraæ op³aty. Rozliczenia z osobami fizycznymi nie uleg³y zmianie, tzn. PUP
„STOL-BET" Sp. z o.o. nadal œwiadczy³ na ich rzecz zarówno us³ugê odbioru œcieków z szamb, jak i wywozu (transportu) oraz
odprowadzenia œcieków do punktu zlewnego.
Pismem z dnia 02.03.2000 r. (znak: RPWiK-DT-DN-NTL/291/2000), powo³uj¹c siê na treœæ wchodz¹cej w ¿ycie w dniu 01.05.2000 r.
Uchwa³y Rady Miejskiej w D¹browie Tarnowskiej nr XIV/142/00 - powód za¿¹da³ od zainteresowanego zmiany zasad rozliczeñ tak¿e
w odniesieniu do w³aœcicieli nieruchomoœci prywatnych na analogiczne jak wobec przedsiêbiorców. Równoczeœnie za¿¹da³ on od
zainteresowanego przedstawienia wykazu wszystkich gospodarstw domowych oraz firm, wraz z adresami, od których PUP „STOL-BET"
Sp. z o.o. odbiera œcieki.
Zainteresowany odmówi³ udzielenia tych informacji, uznaj¹c je za tajemnicê handlow¹.
Nastêpnie pismem z dnia 28.06.2000 r. (znak: RPWiK-DT-DN-709-2000) - powód wypowiedzia³ zainteresowanemu umowê na
odprowadzanie œcieków do kanalizacji miejskiej z zachowaniem 3 miesiêcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzieñ
30.09.2000 r. Za przyczynê wypowiedzenia uzna³ utratê zaufania do kontrahenta. Powód odmówi³ ponownego zawarcia umowy
i poinformowa³ kontrahentów PUP „STOL-BET" Sp. z o.o., ¿e podmiot ten nie jest uprawniony do zawierania kompleksowych umów na
odbiór, wywóz i odprowadzanie œcieków, a jedynie na ich transport.
W ocenie pozwanego, powy¿sze dzia³anie powoda bêd¹cego monopolist¹ w zakresie odbioru do kanalizacji miejskiej, poprzez
jedyny punkt zlewny œcieków dla nieruchomoœci nieskanalizowanych z terenu D¹browy Tarnowskiej, stanowi naruszenie treœci art. 5
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów,
tj. dyskryminuj¹c¹ zainteresowanego odmowê sprzeda¿y us³ugi odbioru œcieków do kanalizacji przy braku alternatywnych miejsc do
ich odprowadzenia.
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Poniewa¿ powód nie wypowiedzia³ analogicznej umowy zawartej z GZGK oraz nie za¿¹da³ od niego imiennego wykazu
kontrahentów, od których odbierane s¹ œcieki, pozwany uzna³, ¿e naruszono równie¿ art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdzia³aniu (...),
przez nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej polegaj¹ce na sprzeda¿y swoich us³ug odbioru œcieków w sposób powoduj¹cy uprzywilejowanie
niektórych przedsiêbiorców.
W ocenie pozwanego takie nierównoprawne traktowanie przez przedsiêbiorcê dominuj¹cego na rynku innych uczestników
przeciwdzia³a rozwojowi konkurencji. Przedsiêbiorcom takim nie wolno utrudniaæ innym dzia³alnoœci gospodarczej jak równie¿ bez
uzasadnionego powodu ró¿nie ich traktowaæ. Celem dzia³añ powoda, w ocenie pozwanego, by³a eliminacja dotychczasowego
konkurenta z rynku odbioru œcieków oraz - poprzez uniemo¿liwienie ukszta³towania siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji
- ostateczne zmonopolizowanie tego rynku. Podejmowanie takich dzia³añ jest sprzeczne z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów .
Nak³adaj¹c karê pieniê¿n¹ w kwocie 15.000 z³ stanowi¹cej oko³o 6% jej maksymalnego wymiaru, pozwany wzi¹³ pod uwagê, ¿e
powinna ona spe³niaæ funkcjê zarówno represyjn¹, jak i prewencyjn¹ i jest sankcj¹ za kilkakrotne naruszenie przepisów powo³anej
ustawy i ma za zadanie zapobiec bezprawnym dzia³aniom w przysz³oœci.
Od decyzji tej powód wniós³ odwo³anie w czêœci dotycz¹cej pkt 1 i 3, tj. stwierdzaj¹cej stosowanie zarzucanych praktyk
i nakazuj¹cej ich zaniechanie oraz nak³adaj¹cej karê pieniê¿n¹, wnosz¹c o uchylenie decyzji w tej czêœci lub o jej zmianê poprzez
stwierdzenie, ¿e Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej nie stosuje praktyk
monopolistycznych na lokalnym rynku œcieków pochodz¹cych z nieruchomoœci z terenu Gminy D¹browa Tarnowska nie pod³¹czonych
do kanalizacji miejskiej.
Zdaniem powoda, organ antymonopolowy w ca³ej obszernej argumentacji zawartej w uzasadnieniu do zaskar¿onej decyzji
wykaza³ niew³aœciwe rozumienie dzia³ania RPWiK jako przedsiêbiorstwa pañstwowego u¿ytecznoœci publicznej.
Jedyn¹ przes³ank¹ dzia³añ podjêtych w stosunku do zainteresowanego by³a koniecznoœæ uzyskania faktycznych i rzetelnych
danych dotycz¹cych wzajemnie œwiadczonych us³ug, pozwalaj¹cych na ustalenie nale¿noœci za te us³ugi, a nie jego eliminacja.
Odmowa wspó³pracy i wypowiedzenie umowy lub odmowa jej zawarcia nie mia³a na celu ograniczenia konkurencji na rynku, lecz
spowodowana by³a wczeœniejszym postêpowaniem drugiej strony.
Zdaniem powoda dane dotycz¹ce dostawców œcieków nie s¹ niemo¿liwymi do ujawnienia w normalnych stosunkach
gospodarczych i by³y one niezbêdne dla prowadzonej dzia³alnoœci (umo¿liwia³y prowadzenie kontroli nad jakoœci¹ œcieków).
Powód prezentowa³ równie¿ stanowisko, ¿e firma transportowa œwiadcz¹ca us³ugi przewozu œcieków, a nie bêd¹ca odbiorc¹
œcieków nie powinna pobieraæ op³at za œcieki, a jedynie za us³ugi przewozowe.
Wed³ug powoda, pozwany nie uwzglêdni³ równie¿ faktu, podnoszonego przez odwo³uj¹cego siê w trakcie postêpowania, ¿e aktualnie
rynek odbioru œcieków uleg³ znacznemu poszerzeniu, co stwarza realn¹ mo¿liwoœæ dostarczania œcieków do pobliskich oczyszczalni.
Pozwany i zainteresowany wnieœli o oddalenie odwo³ania.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Niekwestionowan¹ okolicznoœci¹ jest, ¿e powód jest podmiotem realizuj¹cym zadanie w³asne Gminy D¹browa Tarnowska w
zakresie przyjmowania ciek³ych odpadów komunalnych z nieruchomoœci nie pod³¹czonych do kanalizacji miejskiej. Na tym rynku
powód zajmuje pozycje monopolisty naturalnego.
Powód nie zaprzecza równie¿, ¿e wzywa³ zainteresowanego do podania mu wykazu, wraz z adresami dostawców œcieków.
W odwo³aniu (k-22) powód sam przyznaje, ¿e jego celem by³o zawarcie umów bezpoœrednich z tymi dostawcami na odbiór ich œcieków,
zaœ rola zainteresowanego mia³a byæ ograniczona do œwiadczenia us³ug transportowych. ¯¹danie przekazania wykazu odbiorców
dotyczy³o jedynie zainteresowanego i nie by³o skierowane do innych podmiotów dzia³aj¹cych na rynku wywozu odpadów p³ynnych.
Bezsporne jest tak¿e, ¿e w konsekwencji odmowy powód wypowiedzia³ zainteresowanemu umowê, na podstawie której
dostarcza³ on œcieki do zlewni powoda. W tym czasie nie istnia³o alternatywne miejsce odbioru œcieków komunalnych w ramach
realizacji zadania w³asnego Gminy D¹browa Tarnowska.
W œwietle powy¿szych okolicznoœci trafne jest ustalenie pozwanego, ¿e zachowanie powoda odpowiada przes³ankom praktyk
wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów.
Powód wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê dominuj¹c¹ na rynku odbioru ciek³ych odpadów komunalnych pochodz¹cych z nieruchomoœci
z terenu Gminy D¹browa Tarnowska zmierza³ do eliminacji zainteresowanego z czêœci zajmowanego przez niego rynku, pozbawiaj¹c go
mo¿liwoœci osi¹gania zysku wynikaj¹cego z szukania tañszych miejsc sk³adowania odpadów i silniejszej pozycji w ewentualnych
negocjacjach stawek za dostarczane odpady.
Zawarcie umowy z dostawcami œcieków z pominiêciem zainteresowanego umacnia³o dodatkowo powoda na zajmowanym rynku
odbioru odpadów. Dostawcy œcieków, jako podmioty nieprofesjonalne, s¹ z natury mniej zorientowane co do mo¿liwoœci
alternatywnych Ÿróde³ odbioru odpadów i ewentualnych stawek za tak¹ us³ugê. Natomiast zainteresowany, jako podmiot
profesjonalny i lepiej zorientowany, jest w stanie du¿o szybciej reagowaæ na mo¿liwoœci odbioru (przynajmniej czêœci) odpadów przez
oczyszczalnie w innych gminach.
Z tego te¿ wzglêdu dzia³anie polegaj¹ce na chêci zaw³aszczenia czêœci nale¿¹cego do zainteresowanego rynku, nale¿y oceniæ jako
przeciwdzia³aj¹ce powstawaniu konkurencji, zarówno na rynku odbioru ciek³ych odpadów komunalnych jak i us³ug odbioru tych
odpadów od osób fizycznych i prawnych.
Powy¿sze zachowanie spe³nia zatem przes³anki praktyki monopolistycznej opisanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego
1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Równoczeœnie, co trafnie ustali³ pozwany, powód nie próbowa³ ograniczaæ zakresu dzia³alnoœci konkuruj¹cych z zainteresowanym
GZGK, którego roli powód nie ogranicza³ wy³¹cznie do œwiadczenia us³ug przewozowych. W ten sposób GZGK nabywa³o us³ugi
powoda w sposób uprzywilejowany w stosunku do zainteresowanego.
Dzia³anie takie jest praktyk¹ monopolistyczn¹ opisan¹ w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Wypowiedziano zainteresowanemu umowê o odbiór ciek³ych odpadów komunalnych, w sytuacji gdy nie mia³ on mo¿liwoœci
alternatywnych Ÿróde³ odbioru odbieranych œcieków. Zlewnie w s¹siednich gminach nie mia³y bowiem obowi¹zku przyjmowania
œcieków spoza w³asnej gminy.
W tej sytuacji spe³nione zosta³y równie¿ przes³anki praktyki monopolistycznej wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24
lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. W ocenie S¹du
Antymonopolowego, stosowanie powy¿szych praktyk, wbrew zarzutom powoda, nie by³o niezbêdne ze wzglêdów techniczno organizacyjnych lub ekonomicznych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i nie powodowa³y istotnego ograniczenia konkurencji.
Praktyki te w istotny sposób ogranicza³y konkurencjê na wymienionych wy¿ej rynkach eliminuj¹c zainteresowanego z czêœci rynku
odbioru odpadów od osób fizycznych i prawnych.
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Nadto nale¿y podnieœæ, ¿e nie zosta³o wykazane, ¿e posiadanie listy dostawców odpadów ciek³ych jest niezbêdne do prowadzenia
przez powoda jego dzia³alnoœci gospodarczej. Nie zosta³o bowiem wykazane, ¿e istnieje sta³a zale¿noœæ pomiêdzy podmiotem, od którego
œcieki s¹ odbierane i jego adresem a jakoœci¹ œcieków lub by œcieki odbierane od jednego podmiotu mia³y zawsze tak¹ sam¹ jakoœæ.
Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y, ¿e zachowanie powoda, a zw³aszcza brak propozycji co do np. ustalenia zasad odbiorów iloœciowych
i jakoœciowych œcieków, wskazuje, ¿e intencj¹ dzia³añ powoda nie by³a troska o jakoœæ dostarczanych przez zainteresowanego œcieków.
Powód nie wykaza³ te¿, aby istnia³y obiektywne podstawy do utraty zaufania do zainteresowanego jako kontrahenta. Nie zosta³y
w szczególnoœci przedstawione ¿adne dowody aby zainteresowany dostarcza³ œcieki w innych iloœciach lub o innej jakoœci ni¿ wynika³o
to z umowy stron.
Utrata zaufania do kontrahenta bez istotnej przyczyny mo¿e byæ powodem rozwi¹zania stosunku umownego jeœli podmiot, który
zaufanie to utraci³ nie posiada pozycji dominuj¹cej. Posiadanie pozycji dominuj¹cej powoduje bowiem, ¿e racjonalnoœæ
podejmowanych przez taki podmiot dzia³añ nie jest weryfikowana przez mechanizmy rynkowe.
Utratê zaufania mo¿na wiêc uznaæ za okolicznoœæ usprawiedliwiaj¹c¹, w myœl art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, stosowanie praktyki monopolistycznej, je¿eli
wynika ona z przyczyn uzasadnionych.
Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e zgodnie z powo³anym wy¿ej przepisem ciê¿ar wykazania tej okolicznoœci spoczywa³ na powodzie.
Bez znaczenia s¹ równie¿ póŸniejsze zmiany na rynku (mo¿liwoœæ alternatywnych Ÿróde³ odbioru) bowiem nawet zaniechanie
stosowania praktyki nie stanowi przeszkody do wszczêcia postêpowania antymonopolowego i wydania decyzji zakazuj¹cej
stosowania praktyki monopolistycznej.[...]
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WYROK
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Rajmunda Kozaka przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 110/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania przedsiêbiorcy Rajmunda Kozaka przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w ¯aganiu o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr DL Wr-21/2000
I. oddala odwo³anie,
II. zas¹dza od Rajmunda Kozaka na rzecz:
1.Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów postêpowania,
2.Spó³dzielni Mieszkaniowej w ¯aganiu kwotê 300 z³ (trzysta z³otych) tytu³em kosztów postêpowania,
III. przejmuje na Skarb Pañstwa - Kasê S¹du Okrêgowego w Warszawie kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych) z tytu³u wpisu od
odwo³ania, od którego Rajmund Kozak zosta³ zwolniony.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 31 sierpnia 2000 r. nr DL Wr-21/2000 Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) dzia³aj¹c
na podstawie art. 104 Kpa w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (Dz. U z 1999 r. Nr 52, poz. 547) po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek przedsiêbiorcy
Rajmunda Kozaka przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej w ¯aganiu odmówi³ uwzglêdnienia ¿¹dania w przedmiocie nakazania
Spó³dzielni zaniechania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku dzier¿awy gruntów
z przeznaczeniem na parkingi, w nastêpstwie narzucania uci¹¿liwych warunków umowy dzier¿awy gruntu przy ul. Sosnowej w ¯aganiu
poprzez podwy¿szenie czynszu dzier¿awnego o 89% w stosunku do ostatnio pobieranego.
W œwietle treœci art. 5 ust. 1 pkt 6 powo³anej ustawy o przeciwdzia³aniu (...) praktyka monopolistyczna stanowi¹ca przedmiot
postêpowania administracyjnego polega³a na nadu¿ywaniu przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez narzucanie
uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci. W celu wykazania istnienia tej praktyki konieczne zatem
by³o stwierdzenie pozycji dominuj¹cej Spó³dzielni na okreœlonym w decyzji rynku przez co rozumieæ nale¿y, zgodnie z brzmieniem art. 2
pkt 7 ustawy, nie napotykanie przez przedsiêbiorcê na tym rynku istotnej konkurencji. Kwalifikowan¹ postaci¹ pozycji dominuj¹cej jest pozycja
monopolistyczna tj. taka, przy której przedsiêbiorca w ogóle nie spotyka siê na zajmowanym rynku z konkurencj¹ - art. 2 pkt 6 ustawy.
Ponadto dla udowodnienia analizowanej praktyki monopolistycznej nale¿y wykazaæ przedsiêbiorcy, ¿e:
1. narzuca³ kontrahentowi warunki umowy,
2. warunki te by³y obiektywnie uci¹¿liwe,
3. realizacja tych warunków dawa³a przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci.
Wydaj¹c decyzjê organ antymonopolowy ustali³, ¿e na rynku dzier¿awy gruntów w ¯aganiu z przeznaczeniem na parking strze¿ony
Spó³dzielnia i inni w³aœciciele gruntów (Gmina Miejska ¯agañ, Lubtur) zajmuj¹ pozycje monopolistyczne, ka¿dy na swoim relewantnym
rynku ograniczonym do wydzier¿awianego przez siebie gruntu na cele parkingowe.
Zmiana wysokoœci czynszu nast¹pi³a bez negocjacji z Rajmundem Kozakiem, jednostronnym oœwiadczeniem woli Spó³dzielni, co
jest sprzeczne z natur¹ umowy gospodarczej. Poniewa¿ dzier¿awca ten nie mia³ ¿adnego wp³ywu na decyzje Spó³dzielni o podwy¿ce
czynszu, Prezes UOKiK uzna³, ¿e jej dzia³anie mia³o charakter przymusu mo¿liwego tylko w warunkach przewagi rynkowej
wydzier¿awiaj¹cego nad kontrahentem.
Nastêpnie Prezes UOKiK przeprowadzi³ badanie rynku w miastach o liczbie mieszkañców zbli¿onej do ¯agania w zakresie czynszu
pobieranego za dzier¿awê gruntu z przeznaczeniem na parking. Badanie to wykaza³o, ¿e najwiêksza wysokoœæ czynszu wynosi³a 3 z³/m2
na miesi¹c a najni¿sza 0,15 z³/m2 na miesi¹c. Spó³dzielnia mieœci³a siê w grupie podmiotów pobieraj¹cych czynsz w wysokoœci
oscyluj¹cej w granicach œredniej rynkowej w miastach województw dolnoœl¹skiego i lubuskiego. Wed³ug organu antymonopolowego
podwy¿ka czynszu dokonana przez Spó³dzielniê mimo, ¿e drastyczna, mia³a na celu jego urealnienie do poziomu œredniej rynkowej.
Z tego powodu narzucona nowa stawka czynszu nie mia³a charakteru œwiadczenia uci¹¿liwego tj. nak³adaj¹cego na dzier¿awcê ciê¿aru
wiêkszego od powszechnie przyjêtego w stosunkach danego rodzaju. Ustalony w ten sposób czynsz nie móg³ byæ zatem
potraktowany jako przynosz¹cy Spó³dzielni nieuzasadnione korzyœci.
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Tym samym w ocenie Prezesa UOKiK nie zosta³a spe³niona w sprawie przes³anka niezbêdna do stwierdzenia praktyki
monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) w postaci narzucenia uci¹¿liwego warunku umowy dzier¿awy
poprzez domaganie siê nadmiernie wygórowanego czynszu.
Tym samym Spó³dzielnia nie uzyska³a po podwy¿ce czynszu nieuzasadnionych korzyœci.
Od tej decyzji odwo³a³ siê Rajmund Kozak wnosz¹c o jej uchylenie. Wskaza³, ¿e wed³ug posiadanych przez niego informacji na
konkurencyjnym parkingu w ¯aganiu przy ul. Emilii Plater czynsz nie wynosi 4,50 z³/m2 za miesi¹c ale 1.800 m2 : 1.560 z³ = 1,15 z³/m2
2
za miesi¹c. Ponadto sam parking bez pomieszczeñ biurowo magazynowych ma pow. 900 m . Zatem dane przyjête do badania czynszu
na podobnych rynkach s¹ nierzetelne.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Odwo³anie nie jest uzasadnione, a zaskar¿ona decyzja jest trafna.
S¹d w zupe³noœci podziela argumentacjê tego organu i wnioski przez niego wyci¹gniête, znajduj¹ce bezpoœrednie odbicie
w sentencji zaskar¿onej decyzji. Prezes UOKiK prawid³owo przeprowadzi³ analizê przes³anek koniecznych dla stwierdzenia zarzucanej
Spó³dzielni praktyki monopolistycznej w konkretnym stanie faktycznym i zasadnie uzna³, ¿e podwy¿ka czynszu dzier¿awnego za teren
parkingu, na którym prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Rajmund Kozak, nie nak³ada³a na tego dzier¿awcê ciê¿aru wiêkszego ni¿
przyjêty w stosunkach dzier¿awy na podobnych rynkach relewantnych w województwach: dolnoœl¹skim i lubuskim, a wiêc
terytorialnie najbli¿szych ¯aganiowi. Dane zebrane na próbie 13 takich rynkach jednoznacznie wskaza³y, ¿e znaczna podwy¿ka czynszu
przez Spó³dzielniê mia³a na celu jego urealnienie do czynszu œredniego „plasuj¹cego j¹ poœrodku rankingu podmiotów
wydzier¿awiaj¹cych grunty na cele parkingowe".
Zakwestionowanie w odwo³aniu stawek czynszu dzier¿awnego za parking przy ul. Emilii Plater w ¯aganiu bez przeprowadzenia
stosownego dowodu S¹d uzna³ za go³os³owne w sytuacji, gdy w aktach administracyjnych sprawy znajduj¹ siê pisma Urzêdu
Miejskiego w ¯aganiu (k-76), R.K. (k-46) i Spó³dzielni (k-26-27) wskazuj¹ce, ¿e czynsz za wzmiankowany parking wynosi³ w po³owie
2
2000 r. 4,50 z³/m za miesi¹c i taka w³aœnie stawka zosta³a przyjêta do ustalenia czynszu œredniego na terenie dwóch województw obok
stawek dwunastu innych wydzier¿awiaj¹cych podmiotów (vide tabela z zestawieniem tych stawek z uzasadnienia decyzji).
W tym stanie rzeczy wobec niespe³nienia siê warunku uci¹¿liwoœci nowej stawki czynszu Spó³dzielni i braku dla niej
31
nieuzasadnionych korzyœci z powodu stosowania tej stawki, S¹d uzna³ odwo³anie za nieuzasadnione i dzia³aj¹c na podstawie art. 479
§ 1 Kpc oddali³ je.[...]
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WYROK
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Energetyki S.A. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 111/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Energetyki S.A. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 5 wrzeœnia 2000 r. Nr RKT-27/2000
1. oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od Górnoœl¹skiego Zak³adu Energetyki S.A. w Gliwicach na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
[...] S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwalanie nie jest uzasadnione, a zaskar¿ona decyzja jest trafna.
Stan faktyczny sprawy i wydana decyzja Prezesa UOKiK podlega ocenie przy uwzglêdnieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r. i spowodowa³a utratê
mocy obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów (art. 118 i 117). Jednoczeœnie treœæ art. 113 ustawy o ochronie konkurencji (...) przes¹dza, ¿e postêpowania wszczête na
podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym (...) prowadzi siê na podstawie przepisów ustawy
o ochronie konkurencji (...).
Z tego powodu w postêpowaniu s¹dowym dzia³ania GZE rozwa¿aæ trzeba w kontekœcie wyczerpania treœci art. 8 ust. 2 pkt 6
ustawy o ochronie konkurencji (...). Przedstawiona w nim praktyka monopolistyczna polegaj¹ca na nadu¿ywaniu przez przedsiêbiorcê
pozycji na rynku poprzez narzucanie przez niego uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci pokrywa
siê w ca³ej rozci¹g³oœci z treœci¹ praktyki monopolistycznej z art. 5 ust. l pkt 6 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) stanowi¹cej podstawê
wydania zaskar¿onej decyzji.
Natomiast treœæ art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) mimo nieco innego sposobu obliczania kwoty pieniê¿nej zasadniczo
odpowiada treœæ art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji (...), który daje Prezesowi UOKiK mo¿liwoœæ na³o¿enia na
przedsiêbiorcê stosuj¹cego praktyki monopolistyczne, okreœlone w art. 8 tej ustawy, kary pieniê¿nej stanowi¹cej równowartoœæ
od 1.000 do 5.000.000 Euro jednak nie wiêkszej ni¿ 10 % przychodu osi¹gniêtego w roku poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w chwili pod³¹czenia
odbiorców z ul. Sadowej w Katowicach do sieci energetycznej przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem
i dystrybucj¹ energii elektrycznej ma obowi¹zek zapewniæ realizacjê i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym przy³¹czeñ
odbiorców pod warunkiem, ¿e sieci te przewidywane s¹ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na warunkach
okreœlonych przepisami, o których mowa w art. 9 i 46 oraz w planie, o którym mowa w art. 20 tej ustawy.
Minister Gospodarki na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 21 paŸdziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przy³¹czenia,
obrotu energi¹ elektryczn¹, œwiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakoœciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 135, poz. 881), zwane dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym, a na podstawie art. 46 w/w ustawy
Minister Gospodarki wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 153, poz. 1002),
zwane dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
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Paragraf 15 rozporz¹dzenia taryfowego stanowi, ¿e dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przy³¹czeniowej, przy³¹czanych do sieci
przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, op³atê za przy³¹czenie ustala siê na podstawie rycza³towych
op³at za przy³¹cze oraz rycza³towych stawek op³at za rozbudowê sieci (bezsporne jest, ¿e inwestorzy nale¿¹ do V grupy przy³¹czeniowej
- k 56 akt adm.).
Zaœ art. 7 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w chwili pod³¹czania odbiorców do sieci GZE stanowi³,
¿e realizacja i finansowanie rozbudowy sieci, których nie przewiduje siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
Z powy¿szego wynika, ¿e kwestia uwzglêdnienia, b¹dŸ te¿ nieuwzglêdnienia okreœlonych sieci elektroenergetycznych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma istotne znaczenie dla sposobu dokonania rozliczeñ pomiêdzy stronami
z tytu³u pod³¹czania odbiorców do sieci GZE.
Powo³ywanie siê przez odwo³uj¹cego na okolicznoœæ, ¿e plan zagospodarowania przestrzennego ma charakter ogólny nie jest
uzasadnione. Prawo energetyczne w art. 16 i 18 pos³uguje siê zbiorczym pojêciem „miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego" przez co nale¿y rozumieæ ka¿dy plan tego rodzaju zarówno „ogólny" jak i „szczegó³owy." Zbyt ma³y sposób
uszczegó³owienia takiego placu nie mo¿e skutkowaæ zmiany zasad pokrywania kosztów rozbudowy sieci. Istotne jest bowiem samo
uchwalenie takiego planu i uwzglêdnienie w nim infrastruktury elektro-energetycznej. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e przysz³y odbiorca
energii nie ma wp³ywu na treœæ planu i jego szczegó³owoœæ. Nie ma te¿ mo¿liwoœci dokonania wi¹¿¹cej oceny, czy plan ten jest na tyle
doprecyzowany, aby przedsiêbiorstwo energetyczne mog³o sporz¹dziæ w³asny plan.
Wprawdzie odwo³uj¹cy siê GZE dostosowa³ siê do decyzji Prezesa UOKiK przez zawarcie ugody z mieszkañcami 11 domów,
którzy z³o¿yli skargê do Urzêdu uznaj¹c niejako, ¿e istniej¹cy plan zagospodarowania przestrzennego nak³ada na niego obowi¹zek
zapewnienia realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci, w tym przy³¹czeñ odbiorców, to jednak zakwestionowa³ zasadnoœæ
samej kary w sytuacji zastosowania siê do przedmiotowej decyzji.
Zdaniem S¹du takie stanowisko jest niezasadne. Zgodnie z art. 101 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji (...). Prezes UOKiK
mo¿e na³o¿yæ karê pieniê¿n¹ w razie stwierdzenia praktyk monopolistycznych p³atn¹ do bud¿etu pañstwa. Uznaj¹c zatem, ¿e
odwo³uj¹cy dopuœci³ siê praktyk monopolistycznych Prezes UOKiK s³usznie na³o¿y³ na niego karê pieniê¿n¹. Bez znaczenia dla
na³o¿enia kary jest fakt, i¿ odwo³uj¹cy dostosowa³ siê do wydanej decyzji. Kara bowiem pe³ni rolê represyjno-prewencyjn¹ i ma byæ na
tyle dotkliwa, aby zapobieg³a w przysz³oœci podejmowaniu dzia³añ monopolistycznych.
Równie¿ wysokoœæ kary powinna pozostawaæ we w³aœciwej proporcji do potencja³u ekonomicznego sprawcy. Maksymalna
wysokoœæ kary, jak¹ Prezes UOKiK móg³ na³o¿yæ na Zak³ad, wynosi³a wed³ug ustawy o przeciwdzia³aniu (...) 173.191.977,88 z³.
Kara w wysokoœci 75.000 z³ stanowi³a wiêc 0,043% kary maksymalnej. Wymierzona kara równie¿ pod rz¹dem ustawy o ochronie
konkurencji stanowi zbli¿on¹ do podanej wy¿ej wartoœci procentowej kary maksymalnej. Tak umiarkowanej kary, mieszcz¹cej siê
w dolnych granicach ustawowego zagro¿enia, w okolicznoœciach sprawy, zw³aszcza zwa¿ywszy na przejawy nadu¿ycia pozycji
dominuj¹cej na rynku nie mo¿na uznaæ za zbyt wysok¹.
S¹d nie zgadza siê równie¿ ze stanowiskiem przedstawionym przez GZE w odwo³aniu, w którym powo³a³ siê on na dzia³anie
w dobrej wierze i brak winy po jego stronie. GZE bezpodstawnie narzuci³ odbiorcom obowi¹zek realizacji i finansowania inwestycji, co
w oparciu o postanowienie art. 7 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne powinien sam uczyniæ, gdy¿ inwestycja przewidziana by³a
w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego. Ponadto Zak³ad wymusi³ na odbiorcach nieodp³atne przekazanie
wybudowanych przez nich urz¹dzeñ energetycznych, samemu uczestnicz¹c w finansowani inwestycji w nik³ej czêœci (2,45%).
Nawet jeœliby te zachowania usprawiedliwiæ dzia³aniem w dobrej wierze wynikaj¹cych z odmiennej interpretacji przepisów prawa, to
nie znajduj¹ one racji bytu ze wzglêdu, ¿e odbiorcy z ul. Sadowej 2- krotnie w 1999 r. zwracali siê do powoda o dokonanie
ekwiwalentnego rozliczenia pomiêdzy stronami z tytu³u realizacji inwestycji elektroenergetycznej. GZE odmówi³ jakichkolwiek
negocjacji z odbiorcami powo³uj¹c siê wy³¹cznie na fakt, i¿ przedmiotowe urz¹dzenia stanowi¹ jego w³asnoœæ i dlatego te¿ nie widzi
potrzeby rozliczania siê z odbiorcami. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e na maj¹tek powoda przesz³o mienie znacznej wartoœci,
w oparciu o które prowadzi on profesjonaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z tego te¿ tytu³u osi¹ga okreœlone korzyœci pobieraj¹c od
odbiorców op³aty z tytu³u dostarczania energii elektrycznej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d orzek³ jak w sentencji na podstawie art. 47934 § 1 Kpc.[...]
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WYROK
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie z odwo³ania „Wigo" Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 2/01)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania „Wigo" Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany „Spo³em" Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w Gliwicach o przeciwdzia³anie
praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
26.09.2000 r. Nr RKT-31/2000
1. oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od „Wigo" Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach na rzecz:
a. Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 900 z³ (dziewiêæset z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa
procesowego,
b. „Spo³em" Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców w Gliwicach kwotê 900 z³ (dziewiêæset z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa
procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RKT-31/2000 z dnia 26.09.2000 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postêpowania
administracyjnego wszczêtego na wniosek „Wigo" Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach przeciwko
„Spo³em" Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców (PSS) z w Gliwicach w punkcie 1 decyzji odmówi³ stwierdzenia stosowania przez
„Spo³em" PSS w Gliwicach praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku wynajmu
powierzchni handlowych poprzez narzucanie uci¹¿liwych warunków umów najmu. W punkcie 2 decyzji Prezes Urzêdu odmówi³
wydania decyzji nakazuj¹cej „Spo³em" PSS zwrot nienale¿nych korzyœci w kwocie 1.201.088,00 z³.
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Swoj¹ decyzjê Prezes Urzêdu opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach.
„Spo³em" Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w Gliwicach, zwana dalej PSS, jest w³aœcicielem nieruchomoœci (SDH
„Merkury") po³o¿onej na terenie Gliwic - w œcis³ym centrum miasta stanowi¹cej centrum handlowe na ul. Zwyciêstwa. Od 1992 r. przez
7 lat „Wigo" PWK Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach zwana dalej „Wigo" wynajmowa³a od PSS powierzchnie u¿ytkowe - handlowe w SDH
„Merkury". Od lipca 1999 r. „Wigo" u¿ytkowa³a te powierzchnie bezumownie. W wynajmowanym od PSS obiekcie handlowym „Wigo"
zorganizowa³o centrum handlowe poprzez podnajem boksów handlowych ok. 300 przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
handlow¹ W ocenie „Wigo" ju¿ po ca³kowitym urz¹dzeniu obiektu PSS podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do „odebrania" mu centrum
handlowego. Dzia³anie to polega³o na wprowadzaniu przez PSS aneksów umów na coraz krótsze terminy najmu, coraz wy¿sze
czynsze, wprowadzenie formy notarialnej w miejsce pisemnej, wprowadzenie kar umownych, których wysokoœæ nie odpowiada³a
zwyczajom i zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego.
Prezes Urzêdu ustali³, i¿ zgodnie z umow¹ najmu nr 19/94 z dnia 1.06.1994 r. najemca „Wigo" zobowi¹za³ siê do opuszczenia
zajmowanych pomieszczeñ do dnia 30.05.1999 r. Umowy najmu zawarte na czas okreœlony wi¹za³y strony do dnia 30.05.1999 r. (najem
kondygnacji podziemnej) i do dnia 30.06.1999 r. (najem powierzchni parteru i piêtra). „Wigo" po up³ywie w/w terminu bezumownie
u¿ytkowa³o powierzchniê handlow¹ nie p³ac¹c czynszu. PSS wyst¹pi³a do S¹du przeciwko „Wigo" z pozwem o zap³atê.
Zawiadomieniem z dnia 31.01.00 r. komornik s¹dowy poinformowa³ wierzyciela (PSS) o wszczêciu postêpowania egzekucyjnego
wobec „Wigo" na kwotê 77.520,02 z³ (nale¿noœæ g³ówna). Nakazem z dnia 14.06.2000 r. S¹d Rejonowy w Gliwicach nakaza³
pozwanemu „Wigo" zap³atê PSS kwoty 647.313,20 z³ wraz z odsetkami i kosztami postêpowania.
„Wigo" w za³¹czniku do wniosku z³o¿onego u Prezesa Urzêdu wywodzi³a, i¿ PSS zawy¿y³o wysokoœæ czynszu w okresie od
1.01.1997 r. do 20.04.2000 r. na kwotê 911.610,- z³ plus odsetki (za najem powierzchni parteru) oraz zawy¿y³a czynsz za kondygnacjê
podziemn¹ na kwotê 289.478,- z³ wraz z odsetkami. Razem swoj¹ wierzytelnoœæ w stosunku do PSS z tytu³u nieuzasadnionego
wzrostu czynszu „Wigo" okreœli³o na kwotê 1.201.088,- z³ zaœ odsetki na kwotê 681.067,- z³.
W uzasadnieniu swojej decyzji Prezes Urzêdu uzna³, i¿ PSS nie posiada³ na rynku relewantnym pozycji co najmniej dominuj¹cej, co
spowodowa³o, i¿ nie móg³ skutecznie stwierdziæ stosowania praktyki monopolistycznej i nakazaæ jej zaniechania. Prezes Urzêdu
stwierdzi³, i¿ rynkiem relewantnym jest centrum handlowe po³o¿one przy ul. Zwyciêstwa w Gliwicach. Jednoczeœnie stwierdzi³,
¿e SDH Merkury po³o¿ony przy ul. Zwyciêstwa w Gliwicach usytuowany jest obok innych lokali handlowych takich jak Dom Handlowy
„Ikar" skupiaj¹cy 50-80 sklepów, plac handlowy „Balcerek" licz¹cy 150-200 stanowisk i kiosków handlowych, tzw. „ma³y rynek"
z kioskami w iloœci 50-60. Prezes Urzêdu ustali³ i stwierdzi³, i¿ bior¹c pod uwagê wielkoœæ wynajmowanej na ul. Zwyciêstwa
powierzchni handlowych, pozosta³e sklepy ³¹cznie przekracza³y powierzchniê SDH „Merkury".
Nadto Prezes Urzêdu stwierdzi³, i¿ na terenie Gliwic poza PSS na rynku wynajmu powierzchni u¿ytkowych uczestnicz¹ tak¿e
gmina, spó³dzielnie mieszkaniowe, prywatni w³aœciciele. Konkluduj¹c w odniesieniu do rynku relewantnego stwierdzi³, i¿ na tym rynku
dzia³alnoœæ PSS polegaj¹ca na odp³atnym wynajêciu „Wigo" powierzchni u¿ytkowej w SDH „Merkury" nie ogranicza³a konkurencji.
W swojej decyzji Prezes Urzêdu podkreœla³, i¿ nie zaistnia³a ¿adna z przes³anek umo¿liwiaj¹cych mu stwierdzenie stosowania przez
PSS praktyki monopolistycznej okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U z 1999 Nr 52 poz. 547 ze zm.).
Obok stwierdzenia, i¿ PSS nie posiada³ pozycji co najmniej dominuj¹cej Prezes stwierdzi³, i¿ nie mo¿na zarzuciæ PSS, i¿ narzuca³a
warunki umowy kontrahentowi oraz ¿e warunki te by³y uci¹¿liwe i przynosi³y PSS nieuzasadnione korzyœci. W ocenie Prezesa ³¹cz¹ce
PSS i „Wigo" umowy nie narusza³y zasady swobody umów art. 352 Kc, warunki umowy nie zosta³y „Wigo" narzucone, by³y
ekwiwalentne, nie narusza³y zasady okreœlonej w art. 487 § 2 Kc i warunki umowy nie przynosi³y PSS nieuzasadnionych korzyœci.
W dzia³aniach PSS zmierzaj¹cych do wyegzekwowania nale¿noœci wynikaj¹cych z umów najmu i z tytu³u bezumownego
u¿ytkowania powierzchni handlowych organ antymonopolowy nie dopatrzy³ siê nadu¿ycia si³y rynkowej a tym samym stosowania
praktyki monopolistycznej. Nadto Prezes Urzêdu stwierdzi³, i¿ sprawa miêdzy PSS a „Wigo" ma charakter cywilny, sporny, wynika
z zawartych przez strony umów najmu i wykracza poza kognicjê organu antymonopolowego.
W uzasadnieniu do punktu II decyzji Prezes Urzêdu podkreœli³, i¿ organ antymonopolowy nie ma kompetencji rozstrzygania sporów
cywilnoprawnych.
Wydanie decyzji administracyjnej nakazuj¹cej zwrot nienale¿nych korzyœci w kwocie 1.201.088 z³. wykroczy³oby poza zakres jego
kognicji i wkracza³oby w kompetencje s¹du powszechnego. W konkluzji Prezes Urzêdu podkreœli³, i¿ organ antymonopolowy ocenia
zachowanie przedsiêbiorców na rynku relewantnym w aspekcie naruszenia regu³ ustawy antymonopolowej, któr¹ zalicza siê do
dziedziny prawa publicznego a nie dziedziny prawa cywilnego.
Od powy¿szej decyzji odwo³anie z³o¿y³ powód „Wigo" Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach wnosz¹c
o uchylenie decyzji w ca³oœci.
„Wigo" zarzuci³o Prezesowi Urzêdu niew³aœciwe zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 6 w zwi¹zku z art. 2 pkt 7 i art. 8 cytowanej ustawy
antymonopolowej oraz naruszenie art. 7 i 8 Kpa.
Odwo³uj¹ca siê spó³ka zarzuci³a Prezesowi Urzêdu nieprawid³owe okreœlenie rynku relewantnego (zbyt szerokie). W ocenie
„Wigo" rynek relewantny powinien obejmowaæ nie tylko najem powierzchni handlowych w zamkniêtych obiektach handlowych. Nadto
„Wigo" podnios³a, i¿ art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej dotyczy indywidualnych przypadków praktyk monopolistycznych i nie
powinien byæ uzale¿niony od naruszenia interesu publicznego. W odwo³aniu strona powodowa zarzuci³a równie¿ Prezesowi Urzêdu
nieprawid³owe ustalenie i stwierdzenia, ¿e PSS nie osi¹ga³a nieuzasadnionych korzyœci.
W uzasadnieniu odwo³ania strona powodowa przyzna³a jednoczeœnie, i¿ jest d³u¿nikiem PSS na kwotê ok. 750.000 z³.
Równoczeœnie podnosi³a, i¿ sama jest wierzycielem podnajemców stoisk na kwotê w 600.000 z³.
W odpowiedzi na odwo³anie (k-21) Prezes Urzêdu oraz strona zainteresowana PSS wnieœli o oddalenie odwo³ania.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Antymonopolowy ustali³ i zwa¿y³ co nastêpuje.
S¹d podzieli³ w ca³oœci ustalenia taktyczne i prawne dokonane przez Prezesa Urzêdu i dodatkowo zwa¿y³.
Zarówno ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) jak i obowi¹zuj¹ca w dacie wydania
decyzji ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U z 1999
Nr 52 poz. 547 ze zm.) chroni interes publiczny, co wynika z treœci art. 1 ust. 1 tej ustawy. Art. 1 w/w ustawy stanowi „ustawa okreœla
warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców
i konsumentów". Interes publiczny w postêpowaniu administracyjnym nie jest pojêciem jednolitym i sta³ym. W ka¿dej indywidualnej
sprawie winien on byæ ustalony konkretyzowany. Organ administracyjny Prezes Urzêdu obowi¹zany jest (w toku postêpowania i przy
wydawaniu decyzji) byæ rzecznikiem tego interesu, albowiem wynika to z jego zadañ w strukturze administracji publicznej - art. 7 Kpa.
Publiczny oznacza, ¿e dotyczy ogó³u, dostrze¿ony przez nie okreœlon¹ z góry liczbê osób a nie jednostki, czy te¿ okreœlon¹ grupê.
A zatem podstaw¹ do zastosowania przez Prezesa Urzêdu przepisów ustawy antymonopolowej winno byæ stwierdzenie, ¿e zosta³
naruszony interes publicznoprawny, a nie wy³¹cznie interes prawny jednostki czy te¿ grupy.
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W rozpatrywanej sprawie Prezes Urzêdu takie ustalenia poczyni³ i stwierdzi³, i¿ dzia³ania PSS nie naruszaj¹ interesu
publicznoprawnego.
Rozpoznaj¹c niniejsz¹ sprawê S¹d Antymonopolowy mia³ na uwadze uzasadnienie wyroku SN z 29 maja 2001 r. sygn. akt I CKN
1271/98 w którym stwierdzono „w pierwszym rzêdzie nale¿y zwróciæ uwagê na cel i charakter ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dacie wydania
decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa ta znajdowa³a zatem zastosowanie wówczas, gdy zagro¿ony lub
naruszony by³ interes publiczny, polegaj¹cy na zapewnieniu w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Rynek taki
funkcjonowaæ mo¿e prawid³owo wówczas, gdy zapewniona jest mo¿liwoœæ powstania i rozwoju konkurencji. Ustawa zatem chroni³a
konkurencjê jako zjawisko charakterze instytucjonalnym. Za zagro¿enie lub naruszenie konkurencji w takim rozumieniu nale¿y uznaæ
zaœ jedynie takie dzia³ania, które dotykaj¹ sfery interesów szerszego krêgu uczestników rynku gospodarczego, a wiêc gdy dotycz¹
konkurencji rozumianej nie jako sytuacje pojedynczego przedsiêbiorcy, lecz jako zjawisko charakteryzuj¹ce funkcjonowanie
gospodarki. Ingerencja organów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy antymonopolowej uzasadniona by³a tylko wówczas, gdy s³u¿y³a
ochronie tak pojêtej konkurencji. Celem ustawy nie by³a wiêc ochrona indywidualnego przedsiêbiorcy". Nadto S¹d Antymonopolowy
podzieli³ ocenê Prezesa Urzêdu i stwierdzi³, i¿ dzia³ania powoda - „Wigo" zmierza³y w istocie do rozstrzygniêcia sporu cywilnego na tle
wynikaj¹cym z ³¹cz¹cych strony umów najmu. Trafnie podkreœli³ Prezes Urzêdu, i¿ orzekanie o cywilnoprawnych roszczeniach stanowi
kognicjê s¹du powszechnego a nie organu administracyjnego.
W uzasadnieniu odwo³ania powód przyznaje, i¿ jest d³u¿nikiem PSS na kwotê 750.00,00 z³ z tytu³u czynszu zw³aszcza za okres bez
umownego korzystania z przedmiotu najmu i nie twierdzi nawet, i¿ PSS jest jednoczeœnie jego d³u¿nikiem. Podkreœla natomiast, i¿ ma
trudnoœci z wyegzekwowaniem swoich nale¿noœci w kwocie 600.000,00 z³. od podnajemców.
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ w ocenie S¹du Prezes Urzêdu trafnie okreœli³ rynek relewantny uznaj¹c, i¿ stanowi¹ go lokale handlowe
usytuowane przy ul. Zwyciêstwa (centrum handlowe). Jednoczeœnie S¹d Antymonopolowy rozpoznaj¹c odwo³anie nie stwierdzi³, co
podnosi³ powód, naruszenia przez Prezesa Urzêdu art. 7 i 8 Kpa. S¹d w ca³oœci podzieli³ równie¿ ustalenia i ocenê Prezesa, i¿
w rozpatrywanej sprawie nie zaistnia³y przes³anki okreœlone w art. 5 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy antymonopolowej z 24.02.1990 r.
o przeciwdzia³aniu, aktualnie art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. PSS nie posiada³o
bowiem na rynku pozycji co najmniej dominuj¹cej, PSS nie narzuci³o „Wigo" uci¹¿liwych warunków umów oraz nie osi¹ga³o z tego
tytu³u nieuzasadnionych korzyœci.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Antymonopolowy uzna³, i¿ nie zaistnia³y w rozpatrywanej sprawie przes³anki umo¿liwiaj¹ce
stwierdzenie Prezesowi Urzêdu stosowania przez „Spo³em" PSS w Gliwicach praktyki monopolistycznej okreœlonej w art. 8 ust 2 pkt 6
w zw. z art. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która wesz³a w ¿ycie 1.04.2001 r. - art. 118 w/w ustawy i
art. 113 w/w ustawy.
Z tych wzglêdów S¹d na podstawie 47931 § 1 Kpc uznaj¹c, i¿ nie ma podstaw do uwzglêdnienia odwo³ania - odwo³anie oddali³.[...]
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WYROK
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 1/01)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z odwo³ania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zainteresowani: Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych S.A. w Kaliszu i Gmina Sieroszewice o przeciwdzia³anie praktykom
monopolistycznym na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 sierpnia
2000 r. Nr RPZ-18/2000
1. oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 1.000 z³
(jeden tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych S.A. w Kaliszu zwane dalej „Spó³k¹" uzyska³o w dniu 7 lipca 1997 r. decyzjê zezwalaj¹c¹ na
œwiadczenie us³ug usuwania sta³ych i p³ynnych odpadów komunalnych z nieruchomoœci zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy
Nowe Skalmierzyce, zwanej dalej „Gmin¹".
Na podstawie tej decyzji Spó³ka sk³adowa³a odpady komunalne na wysypisku w Chotowie, zlokalizowanym na terenie Gminy.
Wysypisko to zosta³o jednak zamkniête w 1998 r. po wyczerpaniu siê jego pojemnoœci.
W tej sytuacji Gmina zawar³a z nie bior¹c¹ udzia³u w antymonopolowym postêpowaniu administracyjnym Gmin¹ Sieroszewice
umowê z 16 grudnia 1997 r. w sprawie budowy i eksploatacji nowego wysypiska we wsi Psary, na terenie Gminy Sieroszewice.
Do czasu otwarcia nowego wysypiska Gmina Sieroszewice zezwoli³a Zak³adowi Gospodarki Komunalnej Gminy na sk³adowanie
odpadów komunalnych w iloœci 350 m3 miesiêcznie na jej wysypisku w Bilczewie. Takiej zgody nie uzyskali natomiast pozostali
przedsiêbiorcy œwiadcz¹cy us³ugi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w tym Spó³ka, która
zmuszona zosta³a do wywo¿enia nieczystoœci terenu Gminy na odleg³e wysypisko w Kamieniu.
W zwi¹zku z tym w lipcu 1998 r. Spó³ka zwróci³a siê do Gminy z ¿¹daniem, aby ta wyst¹pi³a do Gminy Sieroszewice o umo¿liwienie
równie¿ Spó³ce sk³adowania odpadów na wysypisku w Bilczewie. Upatruj¹c w odmowie Gminy zadoœæuczynienia wspomnianemu
¿¹daniu przejawu stosowania praktyk monopolistycznych, Spó³ka skierowa³a do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wniosek o wszczêcie przeciwko Gminie postêpowania antymonopolowego. Prezes Urzêdu wszcz¹³ takie postêpowanie. Gmina nie
uzna³a zarzutu stosowania praktyk monopolistycznych. Wywodzi³a, ¿e w zwi¹zku z wyczerpaniem siê pojemnoœci jedynego w³asnego
wysypiska w Chotowie i nie zakoñczon¹ budow¹ wysypiska w Psarach, nie ma realnych mo¿liwoœci zapewnienia odbioru odpadów
z w³asnego terenu od wszystkich przedsiêbiorców, poza podleg³ym jej Zak³adem Gospodarki Komunalnej. W jej ocenie Zak³ad ten na
rynku wywozu nieczystoœci sta³ych ma udzia³ wynosz¹cy 60%.

47

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

Rozpoznaj¹c sprawê w postêpowaniu administracyjnym Prezes UOKiK ustali³, ¿e rynkiem relewantnym jest rynek organizowania,
sk³adowania i utylizacji sta³ych odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na tym rynku Gmina ta posiada
pozycjê monopolistyczn¹ (tzw. monopol prawny). Ponadto na rynku wywozu wspomnianych odpadów, funkcjonalnie powi¹zanym
z rynkiem ich sk³adowania i utylizacji, Gmina posiada pozycjê dominuj¹c¹ z udzia³em wynosz¹cym 60%. W ocenie Prezesa UOKiK
Gmina nie wywi¹zuj¹c siê nale¿ycie ze swych obowi¹zków w zakresie eksploatacji sk³adowisk odpadów komunalnych oraz
wynikaj¹cych z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz zapewniaj¹c
na terenie Gminy Sieroszewice wysypisko na odpady komunalne przywo¿one jedynie przez podleg³y sobie Zak³ad, z pominiêciem jego
konkurentów (w tym Spó³ki), nadu¿y³a posiadanej pozycji dominuj¹cej na rynku, co wyczerpuje treœæ praktyki monopolistycznej z art. 5
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów
(Dz. U. z 1997 r., Nr 49 poz. 318 ze zm.).
Stosownie do treœci art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nadu¿yciem pozycji dominuj¹cej jest przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê
warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Natomiast wed³ug treœci art. 5 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy
nadu¿yciem takim jest sprzeda¿ lub skup towarów w sposób powoduj¹cy uprzywilejowanie niektórych przedsiêbiorców lub innych
podmiotów.
Decyzj¹ z dnia 26 lutego 1999 r. Prezes UOKiK nakaza³ Gminie zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku organizowania sk³adowania i utylizacji sta³ych odpadów komunalnych z jej terenu, poprzez
odmowê zapewnienia Spó³ce prawa do sk³adowania nieczystoœci sta³ych pochodz¹cych z terenu Gminy na wysypisku w Bilczewie, na
które podleg³y jej Zak³ad Gospodarki Komunalnej wywozi nieczystoœci sta³e, co pogarsza mo¿liwoœci nawi¹zania przez Spó³kê
skutecznej konkurencji na rynku wywozu i sk³adowania nieczystoœci sta³ych z terenu Gminy, a jednoczeœnie dyskryminuje Spó³kê
wobec Zak³adu.
W wyniku odwo³ania wniesionego przez Gminê S¹d Antymonopolowy uchyli³ w/w decyzjê wyrokiem z dnia 21 lipca 1999 r.
Sygn. akt XVII Ama 34/99. Uzna³, ¿e skoro ingeruje ona w prawa w³aœcicielskie Gminy Sieroszewice, to ta powinna by³a zostaæ
zawiadomiona o tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym jako strona.
Brak jej udzia³u w tym postêpowaniu œwiadczy wiêc o jego istotnej wadliwoœci. Z tego samego powodu zaskar¿ona decyzja uznana
zosta³a za niewykonaln¹. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nie bêd¹c w³aœcicielem wysypiska w Bilczewie zobowi¹zana bowiem
zosta³a do zapewnienia swoim konkurentom na rynku sk³adowania i utylizacji odpadów sta³ych dostêpu do wzmiankowanego
sk³adowiska.
W ponownie prowadzanym postêpowaniu administracyjnym Spó³ka podtrzyma³a swoje stanowisko. Podobnie Gmina, która
ponadto wywodzi³a, ¿e wspó³uczestnicz¹c w budowie nowego wysypiska w Psarach w ca³oœci wywi¹zuje siê z obowi¹zku na³o¿onego
na ni¹ w art. 3 ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach, skoro przepis ten nak³ada na gminy obowi¹zek budowy,
utrzymania i eksploatacji w³asnych lub wspólnie z innymi gminami sk³adowisk odpadów komunalnych. W tej sytuacji, w okresie
przejœciowym, podczas którego na jej terenie nie ma czynnego wysypiska, przedsiêbiorcy wywo¿¹cy odpady musz¹ we w³asnym
zakresie, nawet bez pomocy Gminy, zapewniæ sobie miejsce do ich sk³adowania.
W trakcie ponownie prowadzonego postêpowania Prezes UOKiK ustali³, ¿e w porównaniu do okresu objêtego wydaniem
uchylonej decyzji zmianie uleg³o miejsce sk³adowania przez Zak³ad Gminy nieczystoœci sta³ych. Wywo¿one s¹ one obecnie tj. od
wrzeœnia 1999 r. na teren prywatny - dzia³kê w Miedzianowie stanowi¹c¹ w³asnoœæ S.S., z którym Gmina zawar³a umowê u¿yczenia.
Na jej mocy uzyska³a prawo do nieodp³atnego jej u¿ytkowania i zagospodarowania w zamian za maj¹tkowe œwiadczenie niepieniê¿ne
o wartoœci 700 z³.
UOKiK zawiadomi³ o tocz¹cym siê postêpowaniu Gminê Sieroszewice, jednak¿e okaza³o siê, ¿e od stycznia 2000 r. Gmina i Miasto
Nowe Skalmierzyce nie korzysta ju¿ z ¿adnego wysypiska tej Gminy, co uzasadnia³o umorzenie postêpowania administracyjnego
w stosunku do niej.
Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce ponownie postanowiony zosta³ zarzut nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku
organizowania sk³adania sta³ych odpadów komunalnych poprzez stosowanie umo¿liwionych ju¿ wczeœniej praktyk monopolistycznych
okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdzia³aniu (...).
W ocenie Prezesa UOKiK zarówno w okresie, gdy Zak³ad Gminy korzysta³ z wysypiska na terenie Gminy Sieroszewice jak
i obecnie, gdy odpady wywozi do Miedzianowa na wysypisko, którym administruje na podstawie umowy u¿yczenia zawartej z S.S., nie
by³o i nie ma nadal przeszkód uzasadniaj¹cych odmowê korzystania z tych miejsc przez Spó³kê. W szczególnoœci za przeszkodê tak¹ nie
mog¹ byæ uznane trudnoœci, jakie napotka³a Gmina przy poszukiwaniach miejsca na wysypisko. Jest to problem, który nie powinien
obci¹¿aæ przedsiêbiorców wywo¿¹cych odpady komunalne. Domagaæ siê oni mog¹ wskazania takiego miejsca przez Gminê, jako
organizatora sk³adowania odpadów z mocy przepisów ustawowych. Tymczasem, gdy Gmina miejsce takie znalaz³a, odmówi³a
dostêpu do niego konkurentom swojego Zak³adu na rynku wywozu nieczystoœci sta³ych. W ten sposób zmusi³a Spó³kê do korzystania
z odleg³ego o 35 km od Skalmierzyc wysypiska w Kamieniu, podczas gdy jej Zak³ad wywozi³ odpady do Bilczewa, a potem
Miedzianowa odleg³ych od Skalmierzyc o 10 km.
Ewidentne jest, ¿e tak znaczne ró¿nice w odleg³oœci do sk³adowisk powoduj¹, ¿e Zak³ad Gminy mo¿e skutecznie konkurowaæ
cenowo ze Spó³k¹ z uwagi na ni¿szy koszt w cenie us³ugi kosztów paliwa i amortyzacji pojazdów.
Doprowadzi³o to do zdyskryminowania Spó³ki w stosunku do w³asnego Zak³adu Gminy i przeciwdzia³a³o utrzymywaniu siê
konkurencji na lokalnym rynku wywozu sta³ych odpadów komunalnych. Œwiadczy o tym spadek iloœci zleceñ Spó³ki na tym rynku
w okresie ostatnich dwóch lat z 448 do 131 (k - 19 akt adm.).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Prezes UOKiK decyzj¹ z dnia 9 sierpnia 2000 r. Nr RPZ-18/ 2000 w pkt. I zakaza³ Gminie nadu¿ywania
pozycji dominuj¹cej na rynku organizowania, sk³adowania i utylizacji sta³ych nieczystoœci komunalnych z terenu Gminy poprzez
odmowê zapewnienia Spó³ce miejsca ich sk³adowania i utylizacji przy równoczesnym zapewnieniu takiego miejsca w³asnemu
Zak³adowi, a w pkt II umorzy³ postêpowanie administracyjne wobec Gminy Sieroszewice.
Od tej decyzji odwo³a³a siê Gmina, zarzucaj¹c naruszenie przez Prezesa UOKiK art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o przeciwdzia³aniu (...),
a tak¿e naruszenie art. 61 § 4 Kpa poprzez niewezwanie do udzia³u w sprawie S.S. - w³aœciciela wysypiska w Miedzianowie.
Zarzuci³a, ¿e skoro nie jest w³aœcicielem wysypiska w Miedzianowie, to na³o¿ony na ni¹ w decyzji obowi¹zek zapewnienia
konkurentom w³asnego Zak³adu, w tym Spó³ce, mo¿liwoœci sk³adowania odpadów jest niewykonalny, a przez to decyzja jest niewa¿na
na podstawie art. 156 § 1 pkt 5 Kpa.
Generalnie Gmina w odwo³aniu zastosowa³a argumentacjê zbli¿on¹ do prezentowanej w obu postêpowaniach administracyjnych.
Podkreœli³a ponownie, ¿e ¿aden przepis prawa nie nak³ada na ni¹ obowi¹zku zapewnienia sk³adowiska odpadów przedsiêbiorcom
wywo¿¹cym je z jej w³asnego terenu, w sytuacji, gdy sama nie dysponuje takim wysypiskiem. Jednoczeœnie wskaza³a, i¿ zarówno
Gmina Sieroszewice, jak i S.S. uzale¿nili podpisanie umów na sk³adowanie odpadów od nieudostêpniania terenu innym podmiotom.
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Na rozprawie Gmina podnios³a, i¿ od listopada 2001 r. uruchomione jest nowe wysypisko zorganizowane przez ni¹ i Gminê
Sieroszewice, jednak Spó³ka nie chce z niego korzystaæ.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Zaskar¿ona decyzja jest trafna, mimo zmiany stanu prawnego w zakresie prawa antymonopolowego.
W dniu 1 kwietnia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ), która uchyli³a ustawê z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.). Z uwagi na treœæ art. 113 tej ustawy postêpowanie wszczête na podstawie
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu (...) prowadziæ nale¿y na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji (...).
W zwi¹zku z tym zwa¿yæ nale¿y, ¿e treœæ zakazanych w zaskar¿onej decyzji praktyk monopolistycznych okreœlonych w art. 5 ust. 1
pkt 1 uchylonej ustawy o przeciwdzia³aniu (...) odpowiada w ca³oœci swoj¹ treœci¹ treœci art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
(...). Natomiast praktyka okreœlona w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy uchylonej daje siê obecnie zakwalifikowaæ, jako praktyka nienazwana
nadu¿ycia przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji (...) o treœci
odpowiadaj¹cej brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy uchylonej.
Bezsporne jest, ¿e gminie przys³uguje monopol prawny na organizowanie sk³adowania i utylizacji sta³ych nieczystoœci
komunalnych z jej terenu. Jak bowiem wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 ze zm.), a tak¿e z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), na gminie ci¹¿y obowi¹zek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania
i eksploatacji sk³adowisk odpadów komunalnych.
Bezsporne te¿ jest to, ¿e Gmina znalaz³a siê w trudnej sytuacji przy realizacji tego obowi¹zku, z chwil¹ zamkniêcia wysypiska
w Chotowie. Potrafi³a jednak zapewniæ swojemu Zak³adowi miejsce do sk³adowania odpadów najpierw w Bilczewie na terenie Gminy
Sieroszewice, nastêpnie zaœ w Miedzianowie zawieraj¹c umowê nieodp³atnego u¿ytkowania dzia³ki pod wysypisko ze S.S. Z § 2 i 3
tej umowy (k - 47 akt adm.) wynika, ¿e Gmina uzyska³a prawo do jej wykorzystania dla swoich potrzeb w zamian za wykonanie na rzecz
w³aœciciela przy³¹cza wodnego o wartoœci 700 z³. Jak s³usznie przyj¹³ Prezes UOKiK treœæ wzmiankowanej umowy przeczy twierdzeniu
odwo³uj¹cej siê Gminy o na³o¿onym na ni¹ obowi¹zku nieprzyjmowania sk³adowania nieczystoœci przywo¿onych przez innych
przedsiêbiorców.
Z kolei w porozumieniu zawartym w dniu z 28.05.1998 r. (k - 22 akt adm.) Gmina Sieroszewice wyrazi³a zgodê na sk³adowanie przez
Zak³ad Gospodarki Komunalnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 350 m3 odpadów miesiêcznie na sk³adowisku w Bilczewie.
Spó³kê staraj¹c¹ siê o dostêp do tego wysypiska Gmina Sieroszewice odes³a³a do odwo³uj¹cej siê Gminy. Ta zaœ w piœmie z dnia
08.07.1998 r. (k - 41) stwierdzi³a, ¿e nie ma mo¿liwoœci zapewnieniu odbioru nieczystoœci od Spó³ki.
S¹d nie podzieli³ pogl¹du odwo³ania, wed³ug którego Gmina ma obowi¹zek odbioru odpadów od przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê
ich wywozem tylko, gdy ma tak¹ mo¿liwoœæ, w sytuacji, kiedy za poœrednictwem w³asnego Zak³adu prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
konkurencyjn¹ w stosunku do tych przedsiêbiorców.
Co prawda w treœci art. 8 ust. 2 ustawy o utrzymaniu porz¹dku czystoœci w gminach przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na
usuwanie odpadów komunalnych powinien udokumentowaæ gotowoœæ ich przyjmowania przez zak³ad prowadz¹cy dzia³alnoœæ
w zakresie ich odbioru, jednak¿e, jeœli tym zak³adem jest jednostka organizacyjna gminy bêd¹ca jednoczeœnie konkurentem tego
przedsiêbiorcy na rynku wywozu odpadów, gmina ma obowi¹zek równego traktowania przedsiêbiorcy w stosunku do w³asnej
jednostki, gdy¿ w przeciwnym razie narusza ustawê antymonopolow¹ nara¿aj¹c siê na uzasadniony w takiej sytuacji zarzut stosowania
praktyk monopolistycznych ograniczaj¹cych konkurencjê na rynku wywozu nieczystoœci sta³ych w wyniku nadu¿ycia posiadanego
monopolu prawnego na zwi¹zanym funkcjonalnie z tym rynkiem rynku organizowania takich us³ug. W konsekwencji przyj¹æ nale¿a³o,
¿e na Gminie spoczywa³ obowi¹zek u³o¿enia swoich stosunków cywilnych z w³aœcicielami wysypisk w taki sposób, aby mogli z takich
miejsc korzystaæ takie jej konkurenci transportuj¹cy odpady.
Jak wynika z ustaleñ poczynionych w postêpowaniu administracyjnym umowy na sk³adowanie odpadów zawarte z Gmin¹
Sieroszewice, a w póŸniejszym okresie z S.S. nie zawiera³y w swojej treœci klauzul wykluczaj¹cych odbiór odpadów od konkurentów
Gminy. Ta jednak¿e konsekwentnie odmawia³a konkurentom dostêpu do tymczasowych sk³adowisk w Bilczewie i Miedzianowie co
zasadnie zosta³o ocenione w zaskar¿onej decyzji jako przejaw stosowania praktyk monopolistycznych.
W odwo³aniu pojawi³ siê te¿ zarzut niewezwania do udzia³u w sprawie S.S. - w³aœciciela wysypiska w Miedzianowie. W ocenie
S¹du wezwanie to nie by³o potrzebne, skoro na podstawie wzmiankowanej ju¿ ustawy (k - 47 akt adm.) Gmina uzyska³a prawo do
administrowania tym wysypiskiem. Natomiast S.S. nie zachowa³ dla siebie prawa do ingerowania, w czasie trwania umowy, w sposób
w³adania wysypiskiem przez Gminê. Z tego samego powodu nie by³o podstaw do przyjêcia niewykonalnoœci zaskar¿onej decyzji i jej
niewa¿noœci.
Podniesiony przez odwo³uj¹c¹ siê na rozprawie fakt nie korzystania przez Spó³kê z oddanego ju¿ do u¿ytku nowego miejsca
sk³adowania odpadów nie ma znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy, poniewa¿ wniosek o wszczêcie postêpowania administracyjnego
wp³yn¹³ w czasie stosowania przez Gminê zakazanych praktyk monopolistycznych - art. 93 ustawy o ochronie konkurencji (...).
31
W tym stanie rzeczy, S¹d Antymonopolowy dzia³aj¹c na podstawie art. 479 § 1 Kpc oddali³ odwo³anie oraz na podstawie art. 98
i 99 Kpc orzek³ o kosztach postêpowania stosownie do wyniku sporu.[...]
49
WYROK
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania P.S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 27/01)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania P.S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wymierzenie kary pieniê¿nej na skutek
odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20.12.2000 r. Nr RPZ-23/2000
1. oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od P.S. na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c
z³otych) tytu³em kosztów postêpowania.
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RPZ-23/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej
Prezesem UOKiK lub organem antymonopolowym) na³o¿y³ na Prezesa Zarz¹du Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu
(dalej zwanej Spó³k¹) P.S. - powoda w sprawie niniejszej - karê pieniê¿n¹ w kwocie 6.264,93 z³ote z tytu³u niewykonania obowi¹zku
udzielenia danych i informacji na wezwanie Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Poznaniu z dnia 7 listopada 2000 r.,
dorêczone stronie 14 listopada 2000 r.
Wydaj¹c powy¿sz¹ decyzjê pozwany organ antymonopolowy ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
W czerwcu 2000 r. organ antymonopolowy wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w celu ustalenia, czy nie zachodz¹ podstawy do
postawienia Spó³ce zarzutu naruszenia art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. Nr 52, poz. 547), zwanej dalej ustaw¹ o przeciwdzia³aniu (...), tj. o nadu¿ywanie pozycji
dominuj¹cej na lokalnym rynku sklepów dyskontowych i hal hurtowych poprzez nieuczciwe oddzia³ywanie na kszta³towanie cen
odsprzeda¿y cukru granulowanego, w celu eliminacji konkurentów w prowadzonych jednostkach handlowych: hurtowni Eurocash
w E³ku i Dyskontu Spo¿ywczego „Biedronka" nr 0674 w Piszu.
W dniu 21 sierpnia 2000 r. organ antymonopolowy wezwa³ Spó³kê do z³o¿enia wyjaœnieñ, w szczególnoœci podania stopnia
samodzielnoœci poszczególnych kana³ów jej dystrybucji oraz zasad kszta³towania cen cukru we wskazanych jednostkach handlowych.
Prezes UOKiK uznaj¹c odpowiedŸ nades³an¹ przez Spó³kê we wrzeœniu 2000 r. za „nie wyczerpuj¹c¹ istoty sprawy" dwukrotnie
wezwa³ Spó³kê do uzupe³nienia jej w terminie 14 dni, z jednoczesnym pouczeniem o mo¿liwoœci na³o¿enia kary pieniê¿nej w razie jego
uchybienia (pismem z 11 wrzeœnia 2000r., dorêczonym 14 wrzeœnia 2000 r. oraz pismem z 11 paŸdziernika 2000 r. dorêczonym
12 paŸdziernika).
Wobec braku wyjaœnieñ - organ antymonopolowy wszcz¹³ z urzêdu w dniu 23 paŸdziernika 2000 r. postêpowanie administracyjne
przeciwko P.S. - Prezesowi Zarz¹du powodowej Spó³ki w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o przeciwdzia³aniu (...) za nieterminowe udzielanie informacji.
OdpowiedŸ na pismo z 11 paŸdziernika 2000 r. wp³ynê³a do organu antymonopolowego w dniu 30 paŸdziernika 2000 r.
7 listopada 2000 r. Prezes UOKiK zwróci³ siê do Spó³ki o dalsze uzupe³nienie wyjaœnieñ przez okreœlenie Ÿróde³ zaopatrzenia
w cukier granulowany wskazanych jednostek handlowych, wielkoœci zakupu oraz stanów zapasu cukru na koniec miesiêcy
kwiecieñ - wrzesieñ 2000 r. - w terminie 21 dni.
Powy¿sze pismo dorêczono Spó³ce 14 listopada 2000 r. Do dnia 19 grudnia 2000 r. Spó³ka nie udzieli³a ¿adnych informacji organowi
antymonopolowemu, nie zwróci³a siê równie¿ o przed³u¿enie wyznaczonego 21-dniowego terminu.
Prezes UOKiK uzna³, i¿ wobec powy¿szego w sprawie znajduje zastosowanie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu (...)
stanowi¹cy, i¿ gdy osoba kieruj¹ca przedsiêbiorc¹ nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie ustawy o przeciwdzia³aniu (...)
i wyroków s¹dów, Prezes UOKiK mo¿e wydaæ decyzjê nak³adaj¹c¹ na ni¹ karê pieniê¿n¹ do wysokoœci dziesiêciokrotnego
przeciêtnego wynagrodzenia. Karze pieniê¿nej, o której mowa, mo¿e podlegaæ osoba kieruj¹ca przedsiêbiorc¹ za nieudzielenie danych
i informacji na ¿¹danie Prezesa UOKiK b¹dŸ je¿eli dane te i informacje s¹ nierzetelne.
Wymierzaj¹c Prezesowi powodowej Spó³ki - P.S., karê w wysokoœci 6.264,93 z³ote organ antymonopolowy kierowa³ siê
postanowieniami art. 2 pkt 9 ustawy o przeciwdzia³aniu (...), w rozumieniu którego „przeciêtne wynagrodzenie" to przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw, za ostatni miesi¹c kwarta³u poprzedzaj¹cego dzieñ wydania decyzji Prezesa
UOKiK, og³aszane przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 13 paŸdziernika 2000 r. (M.P. z 2000 r. Nr 33, poz. 689) wynagrodzenie, o którym mowa,
wynosi³o we wrzeœniu 2000 r. 2.088,31 z³otych. Kara wymierzona w postêpowaniu administracyjnym w niniejszej sprawie wynosi
zatem trzykrotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia i w ocenie organu antymonopolowego zosta³a na³o¿ona w „dolnych jej
granicach". Ma ona „charakter dyscyplinuj¹cy i ma jedynie nak³oniæ Spó³kê do terminowego realizowania wezwañ Urzêdu
w przysz³oœci".
Prezes UOKiK podkreœli³, i¿ kara z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) ma charakter fakultatywny i o celowoœci jej
na³o¿enia w ka¿dym przypadku - równie¿ w przedmiotowej sprawie - decyduje Prezes UOKiK, maj¹c na wzglêdzie przede wszystkim
stopieñ zawinienia adresata decyzji oraz szkodliwoœæ zarzucanego mu czynu. Postêpowanie Spó³ki „nie znajdowa³o ¿adnego
usprawiedliwienia, a jej wina by³a oczywista i polega³a na œwiadomym unikaniu z³o¿enia danych i materia³ów, bez których Urz¹d nie
móg³ zakoñczyæ merytorycznie sprawy". Niezale¿nie od tego termin 21 dni wyznaczony Spó³ce by³ odpowiedni, uwzglêdnia³ bowiem
czas niezbêdny na spe³nienie na³o¿onego na ni¹ obowi¹zku.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów w decyzji z dnia
20 grudnia 2000 r. (Nr RPZ-23/2000) na³o¿y³ na Prezesa Zarz¹du powodowej Spó³ki - P.S. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 6.264,93 z³ote
z tytu³u niewykonania obowi¹zku udzielenia danych i informacji na wezwanie Prezesa UOKiK z dnia 7 listopada dorêczone stronie
w dniu 14 listopada 2000 r.
Od tej decyzji odwo³a³ siê Prezes Spó³ki wnosz¹c o jej uchylenie w ca³oœci i zarzucaj¹c organowi antymonopolowemu b³êdne
przyjêcie, ¿e Spó³ka nie udziela³a ¿¹danych danych i informacji oraz oparcie postêpowania na nie udowodnionym za³o¿eniu, ¿e posiada
ona pozycjê dominuj¹c¹ na rynku.
Odwo³uj¹cy siê w szczególnoœci podnosi³, i¿ - w odpowiedzi na pisma Prezesa UOKiK z 21 sierpnia i 11 wrzeœnia 2000 r. - pismami
z 4 wrzeœnia i 5 paŸdziernika 2000 r. „udzieli³ ¿¹danych informacji, których zakres by³ zgodny z pytaniami Prezesa UOKiK".
W ocenie odwo³uj¹cego siê zakres danych i informacji ¿¹danych przez Prezesa UOKiK w piœmie z dnia 7 listopada 2000r. nie ma
uzasadnienia w przedmiotowej sprawie, tym bardziej, i¿ organ antymonopolowy za³o¿y³ „bez przeprowadzania jakiegokolwiek
postêpowania", i¿ odwo³uj¹cy siê posiada pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu (...).
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Jest w sprawie niniejszej okolicznoœci¹ niesporn¹, i¿ pismem z dnia 7 listopada 2000 r. dorêczonym Spó³ce 14 listopada 2000 r.
zosta³a ona po raz kolejny zobowi¹zana przez organ antymonopolowy do z³o¿enia w terminie 21 dni uzupe³niaj¹cych danych i informacji
niezbêdnych dla prowadzenia i Spó³ka zosta³a jednoczeœnie uprzedzona o mo¿liwoœci na³o¿enia kary pieniê¿nej w razie uchybienia
temu terminowi.
Zaskar¿on¹ decyzj¹ na odwo³uj¹cego siê na³o¿ona zosta³a kara, o której mowa, z tytu³u niewykonania obowi¹zku udzielenia informacji
na wezwanie organu w wyznaczonym terminie - zgodnie z cytowanym wy¿ej art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu (...).
Jak wiadomo, w dniu 1 kwietnia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), zwana dalej ustaw¹ o ochronie konkurencji (...), która z mocy art. 117 uchyli³a ustawê
o przeciwdzia³aniu (...).
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Z kolei zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o ochronie konkurencji (...) jej postanowienia stosuje siê do postêpowañ wszczêtych
na podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu (...) (zasada bezpoœredniego dzia³ania ustawy nowej), a zatem równie¿ do
postêpowania w sprawie niniejszej.
Jednak¿e treœæ art. 16 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) w ca³oœci pokrywa siê z treœci¹ art. 103 ustawy o ochronie konkurencji (...),
zatem rozwa¿ania Prezesa UOKiK z zaskar¿onej decyzji pozostaj¹ w pe³ni aktualne w zmienionym stanie prawnym.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ organ antymonopolowy w sposób w³aœciwy skorzysta³ z mo¿liwoœci wymierzenia kary. Kara pieniê¿na,
o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) ma charakter fakultatywny. Celowoœæ jej wymierzenia oraz
wysokoœæ (ograniczona maksymaln¹ wysokoœci¹ 10 - krotnego przeciêtnego wynagrodzenia...) zale¿y od uznania Prezesa UOKiK po
rozwa¿eniu okolicznoœci konkretnego przypadku, w szczególnoœci stopnia zawinienia oraz szkodliwoœci zarzucanego czynu.
W niniejszej sprawie wszystkie te okolicznoœci zosta³y szczegó³owo rozwa¿one. Kara, która ma spe³niaæ funkcjê dyscyplinuj¹c¹
i mobilizuj¹c¹ na przysz³oœæ do „terminowego realizowania wezwañ Urzêdu" - zosta³a zdaniem S¹du wymierzona w wysokoœci
adekwatnej do celu, o którym mowa (trzykrotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia).
S¹d Antymonopolowy podzieli³ ponadto stanowisko wyra¿one w zaskar¿onej decyzji, zgodnie z którym problem posiadania przez
powodow¹ Spó³kê pozycji dominuj¹cej nie ma zwi¹zku z wymierzon¹ kar¹. Wbrew twierdzeniom odwo³uj¹cego siê zaskar¿ona decyzja
nie zosta³a oparta na „nie udowodnionym za³o¿eniu, ¿e Spó³ka posiada pozycjê dominuj¹c¹ na rynku". Kwestia ta nie by³a bowiem ani
przedmiotem, ani przes³ank¹ decyzji, która sankcjonowa³a wy³¹cznie naruszenie obowi¹zku udzielania danych i informacji na ¿¹danie
Prezesa UOKiK.
31
W tym stanie rzeczy S¹d Antymonopolowy dzia³aj¹c na podstawie art. 479 § 1 Kpc oddali³ odwo³anie, gdy¿ nie znalaz³ podstaw do
jego uwzglêdnienia.[...]
50
Wykaz orzeczeñ wydanych w miesi¹cach: listopad i grudzieñ 2001 r.
1.

Wyrok z dnia 7.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 18/01) w sprawie z odwo³ania Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 44
w niniejszym nr Dziennika)
2. Wyrok z dnia 12.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 105/00) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Mazowieckim przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3. Wyrok z dnia 14.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 110/00) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Rajmunda Kozaka przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 45 w niniejszym nr Dziennika)
4. Wyrok z dnia 14.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 111/00) w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Energetyki S.A.
w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 46 w niniejszym nr Dziennika)
5. Wyrok z dnia 19.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 2/01) w sprawie z odwo³ania „Wigo" Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego
K. Kozub Sp. z o.o. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 47 w niniejszym
nr Dziennika)
6. Wyrok z dnia 19.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 6/01) w sprawie z odwo³ania Energetyki Poznañskiej S.A. w Poznaniu przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
7. Wyrok z dnia 21.11.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 5/01) w sprawie z odwo³ania Gminy Piotrków Trybunalski przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
8. Wyrok z dnia 5.12.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 8/01) w sprawie z odwo³ania Gminy Psary przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
9. Wyrok z dnia 10.12.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 3/01) w sprawie z odwo³ania „SIM" S.A. w Zielonej Górze przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
10. Wyrok z dnia 12.12.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 1/01) w sprawie z odwo³ania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 48 w niniejszym nr Dziennika)
11. Wyrok z dnia 12.12.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 27/01) w sprawie z odwo³ania P.S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 49 w niniejszym nr Dziennika)
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WYROK
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie z odwo³añ: Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Oddzia³u w Rzeszowie i Spó³dzielni Mieszkaniowej „Projektant" w Rzeszowie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt I CKN 494/99)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³añ: Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej Oddzia³u w Rzeszowie i Spó³dzielni Mieszkaniowej „Projektant" w Rzeszowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym przy udziale zainteresowanych: Rzeszowskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Oddzia³u w Rzeszowie i Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Projektant" w Rzeszowie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 9 listopada 2001 r. na rozprawie kasacji strony
powodowej - Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Oddzia³ w Rzeszowie
od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie S¹du Antymonopolowego z dnia 3 lutego 1999 r., sygn. akt Ama 66/98,
uchyla zaskar¿ony wyrok w czêœci oddalaj¹cej odwo³anie Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Oddzia³u w Rzeszowie (pkt IV) oraz orzekaj¹cej o kosztach procesu w pkt V 2 i sprawê w tym
zakresie przekazuje S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie S¹dowi Antymonopolowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i
orzeczenia o kosztach postêpowania kasacyjnego.
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UZASADNIENIE
Z upowa¿nienia Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura tego Urzêdu w Krakowie decyzj¹ z dnia
29 kwietnia 1998 r., Nr RKR-8/98, m.in. na wniosek Spó³dzielni Mieszkaniowej „Projektant" w Rzeszowie stwierdzi³a stosowanie przez
Rzeszowsk¹ Gospodarkê Komunaln¹ Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Oddzia³ w Rzeszowie (zwan¹ dalej
Przedsiêbiorstwem) praktyki monopolistycznej, polegaj¹cej na nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej na rynku dostarczania energii cieplnej,
poprzez odmowê finansowania urz¹dzeñ wêz³a cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. D¹browskiego 31a w Rzeszowie,
wybudowanych kosztem i staraniem tej Spó³dzielni oraz nakaza³a zaniechanie stosowania tej praktyki przez ustalenie w umowie
warunków uczestnictwa w kosztach budowy wymienionych urz¹dzeñ.
Podstaw¹ wydania decyzji sta³o siê ustalenie, ¿e Spó³dzielnia przekaza³a nieodp³atnie wymieniony wêze³ cieplny
Przedsiêbiorstwu, które odmówi³o rozliczenia kosztów tego urz¹dzenia i zawarcia w tym przedmiocie umowy cywilnoprawnej.
Skoro jednoczeœnie wobec Spó³dzielni stosowane s¹ takie same ceny dostawy energii cieplnej, jak wobec innych odbiorców, którzy nie
przekazali Przedsiêbiorstwu takiego urz¹dzenia, przeto - zdaniem Delegatury - stanowi to praktykê monopolistyczn¹ okreœlon¹ w art. 5
ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Odwo³anie Przedsiêbiorstwa od wymienionej decyzji zosta³o oddalone wyrokiem S¹du Okrêgowego - S¹du Antymonopolowego
w Warszawie, zaskar¿onym kasacj¹.
Przedsiêbiorstwo w kasacji zarzuci³o naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 wymienionej ustawy przez ich „b³êdn¹ wyk³adniê
i niew³aœciwe zastosowanie," na skutek przypisania mu praktyki monopolistycznej, polegaj¹cej na nadu¿yciu wobec Spó³dzielni pozycji
dominuj¹cej na rynku dostarczania energii cieplnej przez odmowê finansowania urz¹dzeñ przedmiotowego wêz³a cieplnego, a tak¿e
przez przyjêcie, ¿e nie zosta³a zachowana zasada ekwiwalentnoœci œwiadczeñ zgodnie z art. 487 § 2 Kc.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Spó³dzielnia wnieœli o oddalenie kasacji i zas¹dzenie na ich rzecz od
Przedsiêbiorstwa kosztów postêpowania kasacyjnego.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje.
Przyjêta przez S¹d Okrêgowy, za Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Krakowie, wyk³adnia art. 5 ust. 1
pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 52, poz. 547 ze zm.) jest uproszczona. Sprowadza siê bowiem do stwierdzenia, ¿e skoro nast¹pi³o przekazanie nieodp³atne
przedmiotowego urz¹dzenia (wêze³ cieplny zlokalizowany w budynku przy ul. D¹browskiego 31a w Rzeszowie) przez Spó³dzielniê
Przedsiêbiorstwu, a to ostatnie - maj¹c pozycjê dominuj¹c¹ na rynku - odmawia uczestniczenia w kosztach jego wybudowania, to
mamy do czynienia z praktyk¹ monopolistyczn¹.
Tymczasem art. 5 ust. 1 powo³anej ustawy uznaje za praktyki monopolistyczne takie nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku,
jak m.in. „sprzeda¿ towarów w sposób powoduj¹cy uprzywilejowanie niektórych przedsiêbiorców lub innych podmiotów" (pkt 3) oraz
„narzucanie uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych przedsiêbiorcy narzucaj¹cemu te warunki nieuzasadnione korzyœci" (pkt 6).
Mo¿liwoœæ przyjêcia istnienia praktyki monopolistycznej w przypadku z punktu 3 zale¿y od wykazania wymienionego
„uprzywilejowania", zaœ w przypadku z punktu 6 - kumulatywnie dwóch okolicznoœci w nim wymienionych („narzucanie uci¹¿liwych
warunków umów", które przynosz¹ „nieuzasadnione korzyœci"). W obu przypadkach zwi¹zane jest to z wyst¹pieniem
nieuzasadnionych korzyœci po stronie Przedsiêbiorstwa.
W sprawie niniejszej niesporn¹ okolicznoœci¹ jest jedynie dominuj¹ca pozycja Przedsiêbiorstwa na rynku dostarczania energii
cieplnej. Natomiast pozosta³e okolicznoœci, decyduj¹ce o mo¿liwoœci przypisania praktyki monopolistycznej, powinny byæ wykazane,
nie mo¿na ich domniemywaæ na podstawie istniej¹cej pozycji dominowania na rynku. W sprawie zaœ brak w tym przedmiocie ustaleñ i
dlatego nie mo¿na by³o zastosowaæ art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 wymienionej ustawy.
13
19
Z tych przyczyn S¹d Najwy¿szy orzek³ jak w sentencji (art. 393 § 1 Kpc oraz art. 108 § 2 Kpc w zwi¹zku z art. 393 i 391 Kpc).
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