TREŒÆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZÊDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
14 - z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Eniro AB w Szwecji nad Panorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie. . . . . . . . . . . .
15 - z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Pool Acquisition Helsinki Oyj w Finlandii nad Sanitec Oyj Apb w Finlandii . . . . . . . .
16 - z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Ecolab Inc. w USA nad Henkel-Ecolab Inc. w USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 - z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy ENERGO Mineral Sp. z o.o. w Mys³owicach przez VKN
Vertribsgesellschaft für Kraftwerksnebenprodukte GmbH & Co. KG w Niemczech, STEAG
Entsorgungs GmbH w Niemczech i MINERALplus Gesellschaft für Mineralstoffaufberaitung und
Verwertung GmbH w Niemczech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 - z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Metsa-Serla Corporation w Finlandii nad Zanders Fainpapiere AG w Niemczech . . . .
19 - z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Modni Industrial Packaging Holdings S.A. w Austrii nad Frantschach Œwiecice S.A.
w Œwiecicach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 - z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Fresenius Medical Care AG w Niemczech nad Compol-Nefro S.A. w Poznaniu. . . . .
21 - z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Kömerling Künstoff GmbH w Niemczech nad Kömerling Polska Sp. z o.o. w Warszawie
22 - z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê
przez Iberia Motor Company S.A. w Warszawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 - z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania antymonopolowego przeciwko
Polam Warszawa S.A. w Warszawie, Polska Trust Sp. z o.o. w Warszawie, Mostostal Warszawa S.A.
w Warszawie oraz NFI Octava S.A. w Warszawie, Polam Nieruchomoœci Sp. z o.o. w Warszawie. . .
24 - z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Pilinkton Kamienna Góra Sp. z o.o. w Kamiennej Górze przez Pilinkton
Nedaerland (No 2) B.V. w Holandii i Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej. . . .
25 - z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów
Pañstwowych we Wroc³awiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 - z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Bank
Handlowy S.A. w Warszawie nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Handlowym Spomasz Sp. z o.o.
w Warszawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 - z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Eureko B.V. w Holandii nad Eurobing Services Sp. z o.o. w Warszawie.. . . . . . . . .
28 - z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu
przez Multico Sp. z o.o. w Warszawie akcji Mennicy Pañstwowej S.A. w Warszawie. . . . . . . . .
29 - z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania antymonopolowego
przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . .
30 - z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê
przez Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Krakowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 - z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez Compagne Gervais Danone S.A. we Francji akcji ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêciwie. . . . . . . . .
32 - z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez POL-MOT Holding S.A. w Warszawie nad Port Praski Sp. z o.o. w Warszawie. . . . . .
33 - z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu
przez „Elko" Sp. z o.o. w Zelowie akcji ZWOLTEX Fabryki Wyrobów Frotowych i Kocowych S.A.
w Zduñskiej Woli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 - z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy „BiznesPartner.pl" w Warszawie przez PRO FUTURO S.A.
w Warszawie oraz „MATRIX.PL" S.A. w Warszawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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35 - z dnia 22 czerwca 2001r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Kroœnieñskie Huty Szk³a „KROSNO" S.A. w Kroœnie nad Hut¹ Szk³a Gospodarczego
„BLOWEX-TARNÓW" S.A. w Tarnowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 - z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na po³¹czeniu
ESKULAP Sp. z o.o. w £om¿y i Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Aptek TAR Sp. z o.o. w Ostro³êce. . . .
37 - z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Animex S.A. w Warszawie nad Opolskimi Zak³adami Drobiarskimi-Continental Grain
Company S.A. w Opolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 - z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Animex S.A. w Warszawie nad Contipasz S.A. w Grodkowie. . . . . . . . . . . . . . .
39 - z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Falck Polska Sp. z o.o. w Warszawie nad BRE Services Assistance Sp. z o.o.
w Warszawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 - z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Tarmac International Holdings B.V. w Holandii nad Bilet S.A. w Lubi¹¿u. . . . . . . . . .
41 - z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
utworzeniu nowego przedsiêbiorcy ORLEN Morena Sp. z o.o. w Gdañsku przez Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku i FOX-OIL Sp. z o.o. w Gdañsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 - z dnia 28 czerwca 2001 r.w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu
przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Wielkiej Brytanii akcji Dalkia Termika S.A.
w Warszawie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 - z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie umorzenia postêpowania o na³o¿enie kary pieniê¿nej na R.S.
Dyrektora Zarz¹du Domów Komunalnych Warszawa-Œródmieœcie Gminy Warszawa Centrum. . . . .
44 - z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku nad Przedsiêbiorstwem Prze³adunku Paliw P³ynnych
Naftoport Sp. z o.o. w Gdañsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 - z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez BioMerieux S.A. we Francji nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Grupy Akzo Nobel,
tj. Organom Teknika w Holandii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 - z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
International Business Machines Corporation w USA nad Informix Corporation w USA. . . . . . . . .
47 - z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bia³ymstoku. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 - z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie umorzenia postêpowania administracyjnego przeciwko Zak³adom
Chemicznym „Police" S.A. w Policach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 - z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê
przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Be³chatowie.. . . . . . . . . . . . .
50 - z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Gminê Gniew. . . . . . . . .
51 - z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie umorzenia postêpowania antymonopolowego przeciwko Zak³adowi
Us³ug Pogrzebowych „Market" w Olsztynie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 - z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Robert Bosch GmbH w Niemczech nad Mannesmann Rexroth AG w Niemczech. . . .
53 - z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Siemens AG w Niemczech nad Atecs Mannesmann AG w Niemczech . . . . . . . . .
54 - z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Actia-Poltik Sp. z o.o. w £odzi przez Zak³ady Mechanizmów Precyzyjnych
„Mera-Poltik" Sp. z o.o. w £odzi i Actia S.A. we Francji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 - z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez
Partner Marketing AG w Szwecji akcji Fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. . . . . . . . .
56 - z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Petro - Oil Podlaskie Centrum Sprzeda¿y Sp. z o.o. w Bia³ymstoku przez
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe „LTL" Sp. z o.o. w Bia³ymstoku oraz Petro-Oil
Sp. z o.o. w Krakowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 - z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Miejskie Wodoci¹gi
Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 - z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Sara Lee/DE N.V. w Holandii nad Kawomat Sp. z o.o. w PrzeŸmierowie. . . . . . . . . .
59 - z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Sara Lee/DE N.V. w Holandii nad Przedsiêbiorstwem Prima S.A. w Poznaniu. . . . . . .
60 - z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Incenti S.A. w Warszawie przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.
w Warszawie i Prokom Software S.A. w Warszawie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 - z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
spó³ki Poltransrail Sp. z o.o. w Poznaniu przez PKP CARGO S.A. w Katowicach i z DB Cargo
w Niemczech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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62 - z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. we Wrzeœni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 - wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec, lipiec 2001 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
45

ORZECZENIA S¥DU OKRÊGOWEGO W WARSZAWIE - S¥DU ANTYMONOPOLOWEGO
64 - wyrok z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie z odwo³ania £ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców
Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 - wyrok z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie z odwo³ania Energetyki Szczeciñskiej S.A. w Szczecinie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 - wykaz orzeczeñ wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec, lipiec 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . .

49
50
51

ORZECZENIA S¥DU NAJWY¯SZEGO
67 - wyrok z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie z odwo³ania Okrêgowej Rady Adwokackiej we Wroc³awiu
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

14
DECYZJA
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eniro AB w Szwecji
nad Panorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDI-24/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu kontroli przez Eniro AB w Szwecji nad Panorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie, poprzez nabycie 100% udzia³ów. […]
15
DECYZJA
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Pool Acquisition Helsinki Oyj w Finlandii
nad Sanitec Oyj Apb w Finlandii
(Nr DDP-10/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu kontroli przez Pool Acquisition Helsinki Oyj w Finlandii nad Sanitec Oyj Apb w Finlandii poprzez nabycie ponad 50% akcji
dopuszczonych do publicznego obrotu.[…]
16
DECYZJA
z dnia 17 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Ecolab Inc. w USA
nad Henkel-Ecolab Inc. w USA
(Nr DDP-12/2001)
Na podstawie art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) umarza siê postêpowanie antymonopolowe w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Ecolab Inc. w USA nad Henkel-Ecolab Inc. w USA, poprzez nabycie udzia³ów Henkel-Ecolab Inc.[…]
17
DECYZJA
z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy ENERGO Mineral Sp. z o.o.
w Mys³owicach przez VKN Vertribsgesellschaft für Kraftwerksnebenprodukte GmbH & Co. KG w Niemczech, STEAG Entsorgungs
GmbH w Niemczech i MINERALplus Gesellschaft für Mineralstoffaufberaitung und Verwertung GmbH w Niemczech
(Nr DDP-14/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze objêciu przez VKN Vertribsgesellschaft für Kraftwerksnebenprodukte GmbH & Co. w Niemczech, STEAG Entsorgungs
GmbH w Niemczech i MINERALplus Gesellschaft für Mineralstoffaufberaitung und Verwertung GmbH w Niemczech udzia³ów
nowotworzonego przedsiêbiorcy ENERGO Mineral Sp. z o.o. w Mys³owicach.[…]
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18
DECYZJA
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Metsa-Serla Corporation w Finlandii
nad Zanders Fainpapiere AG w Niemczech
(Nr DDF-25/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu bezpoœredniej kontroli przez Metsa-Serla Corporation w Finlandii nad Zanders Fainpapiere AG w Niemczech, poprzez
nabycie 71,74 % akcji.[…]
19
DECYZJA
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Modni Industrial Packaging Holdings S.A.
w Austrii nad Frantschach Œwiecice S.A. w Œwiecicach
(Nr DDF-26/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu poœredniej kontroli przez Modni Industrial Packaging Holdings S.A. w Austrii nad Frantschach Œwiecice S.A.
w Œwiecicach.[…]
20
DECYZJA
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fresenius Medical Care AG w Niemczech
nad Compol-Nefro S.A. w Poznaniu
(Nr DDP-15/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze przejêcia kontroli przez Fresenius Medical Care AG w Niemczech nad Compol-Nefro S.A. w Poznaniu poprzez nabycie
100% akcji tej Spó³ki.[…]
21
DECYZJA
z dnia 24 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kömerling Künstoff GmbH w Niemczech
nad Kömerling Polska Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDP-16/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze przejêcia kontroli przez Kömerling Künstoff GmbH w Niemczech nad Kömerling Polska Sp. z. o.o. w Warszawie, poprzez
nabycie ponad 50% udzia³ów Spó³ki.[…]
22
DECYZJA
z dnia 24 maja 2001 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Iberia Motor Company S.A. w Warszawie
(Nr RWA-29/2001)
Na podstawie art. 11 ust. 1 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 - zwanej dalej „ustaw¹"), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego na wniosek Stowarzyszenia
Dealerów Samochodów Marki SEAT w Kielcach, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie stwierdza siê
stosowania przez Iberia Motor Company S.A. w Warszawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu
pozycji dominuj¹cej na rynku sprzeda¿y samochodów osobowych poprzez narzucanie w rocznych umowach sprzeda¿y oraz
w umowach dealerskich uci¹¿liwych warunków, zobowi¹zuj¹cych dealera do zakupu produktów kontraktowych w iloœci
przekraczaj¹cej wysokoœæ z³o¿onego przez niego zamówienia, przynosz¹cych spó³ce nieuzasadnionych korzyœci:
- przyznaj¹cych ww. spó³ce prawo przerwania dostaw produktów kontraktowych i realizacji zamówienia wed³ug zmienionej
specyfikacji, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji,
- przyznaj¹cych ww. spó³ce prawo badania dokumentów finansowych dealera i innych dokumentów zwi¹zanych z produktami i
us³ugami kontraktowymi,
- przyznaj¹cych Importerowi prawo jednostronnego ustalania minimalnej iloœci produktów kontraktowych na dany rok w przypadku
nie zawarcia kolejnej umowy rocznej sprzeda¿y z dealerem,
- przyznaj¹cych ww. spó³ce mo¿liwoœæ natychmiastowego wypowiedzenia umowy dealerskiej, podczas gdy dealer mo¿liwoœæ tak¹
ma jedynie w przypadku zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
- zawieraj¹cych wymóg akceptacji przez ww. spó³kê zmian w³asnoœciowych u dealera.
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UZASADNIENIE
W dniu 31 paŸdziernika 2000 r. wp³yn¹³ do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek Stowarzyszenia
Dealerów Samochodów Marki SEAT w Kielcach (dalej Wnioskodawca), w sprawie nakazania zaniechania Iberia Motor Company S.A.
w Warszawie (dalej Importer) stosowania praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku,
poprzez narzucanie w rocznych umowach sprzeda¿y oraz w umowach dealerskich uci¹¿liwych warunków przynosz¹cych Iberia Motor
Company S.A. nieuzasadnione korzyœci, co mo¿e stanowiæ naruszenie 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 ze zm.).
Z dniem 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 zast¹pi³a ustawê z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub
kilku przedsiêbiorców.
Przez pozycjê dominuj¹c¹ rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, która umo¿liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku
w³aœciwym, przez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania w znacznym zakresie niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz
konsumentów; domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³ w rynku przekracza 40 % (art. 4
pkt 9 ww. ustawy).
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 (art. 4 pkt 8 ww. ustawy).
W niniejszej sprawie za rynek w³aœciwy pod wzglêdem przedmiotowym (produktowym) nale¿y uznaæ rynek sprzeda¿y
samochodów osobowych. Towary te bowiem, ze wzglêdu na to¿same przeznaczenie (œrodek lokomocji), rodzaj (osobowe) oraz
w³aœciwoœci uznawane s¹ przez nabywców za substytuty. Podobne cechy i funkcje u¿ytkowe zarówno samochodów produkowanych
przez producenta marki SEAT, jak i samochodów osobowych oferowanych przez pozosta³ych producentów, sprawiaj¹, i¿ samochody
te stanowi¹ towary substytutywne, tak wiêc istnieje swoboda ich wzajemnej zamiany.
Wnioskodawca, w toku postêpowania administracyjnego, postulowa³ definiowaæ rynek produktowy w przedmiotowej sprawie,
poprzez odniesienie go do samochodów konkretnego producenta samochodów marki SEAT. […]
Nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem Wnioskodawcy, jakoby samochody marki SEAT, których wy³¹cznym importerem na teren
Polski jest Iberia Motor Company S.A. w Warszawie, nie posiada³y ¿adnych odpowiedników, a tym samym uznaæ za zasadne
zawê¿enie rynku w³aœciwego tylko i wy³¹cznie do ww. marki samochodów.[…]
Za szerszym ujêciem rynku, ni¿ chce tego Wnioskodawca przemawia ponadto specyfika funkcjonuj¹cych form sprzeda¿y nowych
samochodów. Przedsiêbiorca, który rozwa¿a mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie sprzeda¿y nowych
samochodów, w pierwszej kolejnoœci robi rozeznanie co do tego, jakiej marki samochodów sprzedawc¹ chce zostaæ, a wiêc posiada
swobodê wyboru producenta b¹dŸ importera, z którym zamierza nawi¹zaæ wspó³pracê. W tym momencie nie dysponuje jeszcze baz¹
techniczn¹ do obs³ugi samochodów konkretnej marki. W swoich kalkulacjach oprócz w³asnego doœwiadczenia uwzglêdnia wiêc,
przede wszystkim warunki wspó³pracy proponowane przez wszystkich oferentów.
Mo¿na za³o¿yæ, i¿ decyduj¹c siê na wst¹pienie do jednej, wybranej przez siebie sieci sprzeda¿y samochodów okreœlonej marki,
przedsiêbiorca uwzglêdnia zarówno korzyœci jak i obci¹¿enia wynikaj¹ce z faktu zwi¹zania siê z t¹ sieci¹.
Analogicznie nale¿y traktowaæ przyst¹pienie cz³onków Stowarzyszenia Dealerów Samochodów Marki SEAT do sieci
zorganizowanej przez Iberia Motor Company S.A. Rzutuje to na oznaczenie rynku w³aœciwego w sprawie oraz ocenê si³y rynkowej tej
firmy. Na tak rozumianym rynku istnieje wielu oferentów - dostawców samochodów ró¿nych marek oraz organizatorów sieci
dystrybucji samochodów, których towary równie¿ ciesz¹ siê zainteresowaniem nabywców.
Podstawow¹ przes³ank¹ niezbêdn¹ dla zastosowania instrumentów ustawy w przypadku postawienia przez uprawnionego
zarzutu stosowania indywidualnych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê z art. 8 ustawy jest posiadanie przez przedsiêbiorcê, którego
dotyczy ten zarzut pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym[…] Struktura krajowego rynku sprzeda¿y samochodów osobowych
niezbicie wskazuje, i¿ rynek ten jest silnie konkurencyjny. ¯aden z przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na tym rynku nie ma mo¿liwoœci
dzia³ania w znacznym stopniu niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Posiadany przez Importera 2,25 %
udzia³ w rynku czyni niemo¿liwym zapobieganie skutecznej konkurencji. Co wiêcej, przy tak ma³ym udziale, Importer przy
podejmowaniu dzia³añ rynkowych, obieraniu strategii sprzeda¿y czy marketingu musi liczyæ siê z wieloma silniejszymi od siebie
konkurentami.[…]
Iberia Motor Company S.A. nie jest najsilniejszym podmiotem na rynku sprzeda¿y samochodów osobowych, ponadto posiada
udzia³ daleko odbiegaj¹cy od udzia³u 40 % - progu domniemania prawnego w przedmiocie istnienia dominacji rynkowej.
Pozwala to uznaæ, i¿ Iberia Motor Company S.A. nie posiada pozycji dominuj¹cej na rynku, a zatem nie mo¿e zostaæ uwzglêdnione
¿¹danie Wnioskodawcy w zakresie stwierdzenia stosowania przez Iberia Motor Company S.A. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê. […]
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DECYZJA
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania antymonopolowego przeciwko Polam Warszawa S.A. w Warszawie,
Polska Trust Sp. z o.o. w Warszawie, Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie oraz NFI Octava S.A. w Warszawie,
Polam Nieruchomoœci Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr RWA -31/2001)
Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmawia wszczêcia na wniosek UNIKAT Konowrocki, Warpechowska, Widach Spó³ka
Jawna w Warszawie postêpowania antymonopolowego przeciwko Polam Warszawa S.A. w Warszawie, Polska Trust Sp. z o.o.
w Warszawie, Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie oraz NFI Octava S.A. w Warszawie, Polam Nieruchomoœci Sp. z o.o
w Warszawie.
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UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³ynê³o pismo Unikat (dalej Wnioskodawca) zawieraj¹ce zastrze¿enia
dotycz¹ce zg³oszonego i rozpatrywanego przez Prezesa Urzêdu zamiaru ³¹czenia Polska Trust Sp. z o.o. i Mostostal Incest Sp. z o.o.
Przedmiotem zastrze¿eñ Wnioskodawcy by³ fakt, i¿ Polska Trust Sp. z o.o. zatai³a, ¿e wnoszony przez ni¹ maj¹tek w postaci
nieruchomoœci przy ul.[…] jest obci¹¿ony zobowi¹zaniami do dnia 20 grudnia 2006 r. na rzecz Skarbu Pañstwa, Polam Warszawa
S.A. i Unikat.
Unikat zarzuci³ ponadto Polam Warszawa S.A., Polska Trust Sp. z o.o., Mostostal Incest Sp. z o.o., PWE Trading Limitem, Mc
Connel Investments LLC, Motozbyt S.A. dzia³anie w porozumieniu m.in. objêtym umow¹ o restrukturyzacji Polska Trust Sp. z o.o.
z dnia 17 paŸdziernika 2000 r., przez osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze, w celu m.in. osi¹gniêcia nieuzasadnionych korzyœci przez
przedsiêbiorcê narzucaj¹cego oraz zwolnienia Polska Trust Sp. z o.o. i nieruchomoœci przy ul.[…] od realizacji umów ze Skarbem
Pañstwa i Unikat.
Z dniem 1 kwietnia 2001r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319, zwana dalej ustaw¹), która zast¹pi³a 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.).
Zawarcie porozumieñ, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji
na rynku w³aœciwym mieœci siê obecnie w dyspozycji art. 5 ustawy, natomiast stosowanie praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na
nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej - w dyspozycji art. 8 ww. ustawy.
Za istotê praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê mo¿na uznaæ bezprawne zastosowanie (nadu¿ycie) si³y rynkowej przez
przedsiêbiorcê albo grupê przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w porozumieniu, prowadz¹ce do ograniczenia samodzielnoœci
pozosta³ych uczestników rynku (kontrahentów, konkurentów) oraz wymuszania uczestnictwa w rynku na zasadach narzuconych,
z regu³y mniej korzystnych, ni¿by to wynika³o z dzia³ania mechanizmów rynkowych w warunkach istnienia konkurencji. W przypadku
gdy praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê ujawniaj¹ siê na rynku, koniecznym warunkiem do zastosowania przepisów ustawy
antymonopolowej jest ustalenie rynku w³aœciwego.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, 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.
Budynki na nieruchomoœci przy ul. […] nie posiadaj¹ ¿adnych cech odró¿niaj¹cych je od innych nieruchomoœci po³o¿onych
w Warszawie w obrêbie Gminy Warszawa Centrum, które pozwoli³yby na stwierdzenie, i¿ dla potrzeb postêpowania
antymonopolowego powinny one byæ umiejscowione na odrêbnym rynku w³aœciwym.
Wnioskodawca nie wskazuje odmiennoœci spornej nieruchomoœci (braku substytutywnoœci) w stosunku do innych budynków,
w których umiejscowione s¹ lokale u¿ytkowe ani ze wzglêdu na cenê, ani przeznaczenie, ani preferencje klientów.
Fakt, i¿ spór pomiêdzy Unikat a wskazywanymi przez niego przedsiêbiorcami dotyczy akurat zarz¹du i warunków najmu budynków
przy ul. [..] w Warszawie nie sprawia, ¿e rynkiem w³aœciwym mo¿e byæ rynek tej nieruchomoœci.
Spór przedstawiony przez Unikat we wniosku dotyczy wykonywania zawartych umów. Ma on zatem charakter indywidualny i
cywilny. Kwestia prawid³owego naliczania czynszu najmu budynku przy ul. […] w Warszawie, bêd¹cego elementem umowy ³¹cz¹cej
Wnioskodawcê z przedmiotow¹ spó³k¹, jako zobowi¹zanie umowne, a tak¿e praw do dysponowania nieruchomoœci¹ przy ul. [...] winna
zostaæ rozstrzygniêta przed s¹dem powszechnym.[…]
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DECYZJA
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Pilinkton
Kamienna Góra Sp. z o.o. w Kamiennej Górze przez Pilinkton Nedaerland (No 2) B.V. w Holandii
i Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej
(Nr DDP-18/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze utworzenia wspólnego przedsiêbiorcy Pilinkton Kamienna Góra Sp. z o.o. w Kamiennej Górze poprzez objêcie przez
Pilinkton Nedaerland (No 2) B.V. w Holandii i Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej udzia³ów w iloœci powoduj¹cej
osi¹gniêcie po 50% g³osów na zgromadzeniu wspólników nowej spó³ki.[…]
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DECYZJA
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu
(Nr WR-13/2001)
I.

II.

Na podstawie art. 104 Kpa i art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek wspólników spó³ki cywilnej Jerzego
i Urszuli GwóŸdŸ - „Drewkom" Import - Export przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê zachowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu,
polegaj¹ce na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku sprzeda¿y surowca drzewnego poprzez odmowê uznania
Wnioskodawcy jako nabywcy drewna rynku ogólnego w roku 2000 za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazuje siê
zaniechania jej stosowania,
Na podstawie art. 104 Kpa w zwi¹zku z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy powo³anej w pkt I, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
100 000,00 z³ (sto tysiêcy z³otych) p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
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UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury we Wroc³awiu wp³yn¹³ wniosek wspólników spó³ki cywilnej
Jerzego i Urszuli GwóŸdŸ „Drewkom" Import-Export, zwanych dalej „Drewkom", o wszczêcie postêpowania przeciwko Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu, (dalej „Dyrekcja" lub RDLP) i nakazanie zaniechania praktyki monopolistycznej
polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku sprzeda¿y drewna poprzez odmowê sprzeda¿y Wnioskodawcy surowca
drzewnego na rynku ogólnym, co stanowi³o naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 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.)
W uzasadnieniu wniosku Wnioskodawca poda³, ¿e w 1998 r. kupi³ w RDLP we Wroc³awiu ok. 20 tys. m 3 drewna, zyskuj¹c dziêki
temu status odbiorcy drewna rynku ogólnego. Drewkom z³o¿y³ w Dyrekcji zapotrzebowanie na ok. 50 tyœ. m drewna w roku 2000.
RDLP poinformowa³a Drewkom, i¿ nie zosta³a ona ujêta jako nabywca rynku ogólnego oraz ¿e mo¿e zaopatrywaæ siê w drewno
w poszczególnych nadleœnictwach. Zdaniem Wnioskodawcy, zakupienie takiej iloœci drewna w nadleœnictwach - ze wzglêdów
faktycznych - nie jest mo¿liwe. Drewkom podnosi równie¿, ¿e nie wyjaœniono mu powodów, dla których nie zosta³ zaliczony do grona
odbiorców rynku ogólnego, mimo ¿e spe³nia³ wszystkie kryteria okreœlone w zarz¹dzeniu nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów
Pañstwowych z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzeda¿y drewna w Pañstwowym Gospodarstwie Leœnym Lasy Pañstwowe.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 1 kwietnia 2001 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319), zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹" i jednoczesnej utracie mocy ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
nale¿a³o postêpowanie wszczête przed dat¹ 1 kwietnia 2001 r. prowadziæ na podstawie nowej ustawy.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokona³ zmiany kwalifikacji zarzucanych
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w ten sposób, i¿ zarzut nadu¿ywania
pozycji dominuj¹cej na rynku sprzeda¿y surowca drzewnego poprzez odmowê uznania Wnioskodawcy jako nabywcy drewna rynku
ogólnego w roku 2000, zakwalifikowany jako naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 powo³anej wy¿ej ustawy z dnia 24 lutego 1990 r., zosta³
zakwalifikowany jako naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
W sprawach o roszczenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ pañstwowych jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych stron¹ jest
Skarb Pañstwa. W postêpowaniu przed s¹dami i organami administracji, Skarb Pañstwa jest personifikowany przez tê jednostkê
organizacyjn¹, z której dzia³alnoœci¹ wi¹¿e siê dochodzone roszczenie, tj. Dyrekcjê Generaln¹, dyrekcje regionalne b¹dŸ nadleœnictwa
(art. 67 § 2 Kpc). Natomiast art. 34 ustawy o lasach mówi, ¿e dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych m.in. reprezentuje
Skarb Pañstwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego dzia³ania. Zarzut postawiony przez Drewkom we wniosku
o wszczêcie postêpowania dotyczy odmowy zakwalifikowania go do klientów rynku ogólnego przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów
Pañstwowych we Wroc³awiu, st¹d przedmiotowe postêpowanie toczy siê przeciwko RDLP we Wroc³awiu.
Maj¹c na uwadze zebrany materia³ dowodowy, organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Istota zarzucanej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê sprowadza siê do odmowy przez RDLP uznania Wnioskodawcy jako
nabywcy drewna rynku ogólnego w roku 2000. Dla rozstrzygniêcia sporu nale¿y zatem zbadaæ, czy takim dzia³aniem RDLP
postêpowania naruszy³ ustawê antymonopolow¹, a w szczególnoœci czy naruszony zosta³ jej art. 8 ust. 2 pkt 3. Wskazuje on jeden
z przyk³adów nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, polegaj¹cy na stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uci¹¿liwych lub
niejednolitych warunków umów, stwarzaj¹cych tym osobom zró¿nicowane warunki konkurencji. Przepis ten precyzuje ogólny zakaz
wyra¿ony w art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej, stanowi¹cy, i¿ zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym
przez jednego lub kilku przedsiêbiorców. Naruszenie przepisu art. 8 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowi praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê. Przepis ten dotyczy szeroko rozumianych praktyk dyskryminacyjnych stosowanych przez podmiot dominuj¹cy, który
nierównoprawnie traktuj¹c uczestników rynku przeciwdzia³a rozwojowi konkurencji. Przepis ten chroni zarówno kontrahentów
i konkurentów (czyli „osoby trzecie") podmiotu dominuj¹cego, którzy mog¹ byæ dotkniêci skutkami nierównoprawnego traktowania.
Tymczasem „przedsiêbiorstwu o pozycji dominuj¹cej na rynku nie wolno utrudniaæ innym podmiotom dzia³alnoœci gospodarczej
(w zakresie dostêpnym innym przedsiêbiorstwom tego samego rodzaju), jak równie¿ bez uzasadnionego powodu ró¿nie je traktowaæ"
(S. Gronowski, Ustawa Antymonopolowa - Komentarz, Warszawa 1996, str. 126).
Do uznania praktyki z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy antymonopolowej za ograniczaj¹c¹ konkurencjê, zachowanie przedsiêbiorcy musi
³¹cznie spe³niaæ trzy przes³anki:
1) przedsiêbiorca posiada dominuj¹c¹ pozycjê na rynku w³aœciwym,
2) przedsiêbiorca stosuje w podobnych umowach z osobami trzecimi uci¹¿liwe lub niejednolite warunki umów,
3) warunki te stwarzaj¹ tym osobom zró¿nicowane (gorsze) warunki konkurencji.
Art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej definiuje pozycjê dominuj¹c¹ jako pozycjê przedsiêbiorcy, która umo¿liwia mu zapobieganie
skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym przez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania w znacznym zakresie niezale¿nie od
konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³
w rynku przekracza 40 %.
Poniewa¿ zachowania podmiotów odbywaj¹ siê w strukturze rynkowej istotne znaczenie dla niniejszej sprawy ma okreœlenie
rynku w³aœciwego, zdefiniowanego w art.4 pkt 8 ustawy antymonopolowej. Rynkiem w znaczeniu produktowym jest rynek sprzeda¿y
surowca drzewnego, natomiast rynkiem w ujêciu geograficznym jest obszar Dolnego Œl¹ska, gdzie znajduj¹ siê lasy pañstwowe
pozostaj¹ce w zarz¹dzie RDLP we Wroc³awiu oraz podleg³ych jej33 nadleœnictw.
Pozycja Lasów Pañstwowych wynika, z nadanej im przez ustawê o lasach funkcji administracyjnych pe³nionych w stosunku do lasów
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oraz prowadzenia dzia³alnoœci komercyjnej, polegaj¹cej na pozysku i sprzeda¿y drewna.
Po³¹czenie tych dwóch funkcji sprawia, ¿e po stronie poda¿y wystêpuje podmiot o bardzo silnej pozycji rynkowej
Problem rozstrzygany w niniejszym postêpowaniu dotyczy trzech rodzajów stosunków umownych. Pierwszy rodzaj odnosi siê do
stosowania przez RDLP niejednolitych kryteriów wyboru swoich kontrahentów na etapie poprzedzaj¹cym zawarcie umowy.
Drugim rodzajem umów, poddawanych ocenie s¹ te, które RDLP zawar³a z nabywcami rynku ogólnego w roku 2000. Dziêki
warunkom realizacji tych¿e umów, kontrahenci RDLP uznani za odbiorców ogólnych w roku 2000 mogli funkcjonowaæ na rynku na
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zasadach o wiele bardziej korzystnych ni¿ Wnioskodawca. Wreszcie trzecim typem umów wymagaj¹cych oceny s¹ te, które zmuszony
zosta³ zawrzeæ Wnioskodawca bezpoœrednio w nadleœnictwach. Drewkom, mimo i¿ by³ rzetelnym odbiorc¹ zosta³ potraktowany tak
jak ci kontrahenci, którzy zalegali z p³atnoœciami lub te¿ z innych powodów nie wywi¹zywali siê z zobowi¹zañ wobec RDLP.
Wykreœlaj¹c Wnioskodawcê z rynku ogólnego w roku 2000, RDLP post¹pi³a z nim tak jak z firmami wykazuj¹cymi wobec niej
zad³u¿enie. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e w praktyce element braku zad³u¿enia wobec Lasów Pañstwowych jest jednym z podstawowych
kryteriów decyduj¹cych o mo¿liwoœci zawarcia umowy sprzeda¿y drewna. Taka decyzja RDLP stanowi o nierównoprawnym
traktowaniu swoich kontrahentów, bowiem Wnioskodawca by³ jedynym podmiotem spoœród wyeliminowanych z rynku ogólnego,
który swoim zachowaniem wobec RDLP nie naruszy³ umowy wzajemnej. Œwiadczy to o „niejednolitoœci warunków umów",
Wnioskodawca spe³nia³ wszystkie niezbêdne warunki: nigdy nie zalega³ z p³atnoœciami, deklarowa³ wolê zakupu wymaganej iloœci
towaru, kupowa³ zró¿nicowany asortyment drewna. Trzeba zgodziæ siê z pogl¹dem Drewkomu, ¿e gdyby zosta³ wyeliminowany
z rynku ogólnego na skutek walki rynkowej pomiêdzy jednakowo traktowanymi podmiotami, nale¿a³oby uznaæ ten fakt za uzasadniony.
Natomiast w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w ogóle nie zosta³ zaproszony do przetargu na zakup drewna, mimo ¿e spe³nia³
niezbêdne warunki. Przez to nie zosta³ dopuszczony do „zdrowej walki konkurencyjnej", wbrew obowi¹zuj¹cym zasadom
funkcjonowania rynku ogólnego.
A zatem oceniaj¹c zachowanie Uczestnika nale¿y stwierdziæ, ¿e druga przes³anka art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy antymonopolowej,
polegaj¹ca na stosowaniu niejednolitych warunków umów z osobami trzecimi zosta³a spe³niona.
Maj¹c na uwadze korzyœci p³yn¹ce z przynale¿noœci do nabywców drewna rynku ogólnego wskazane przez podmioty, które do
niego nale¿a³y, trzeba stwierdziæ, ¿e sam fakt wyeliminowania Drewkomu z tego rynku wp³yn¹³ negatywnie na sytuacjê ekonomiczn¹
jego przedsiêbiorstwa. Utraci³ on bowiem wszelkie maj¹ce podstawowe znaczenie dla prowadzonej przez niego dzia³alnoœci
gwarancje dotycz¹ce ci¹g³oœci produkcji i stabilnoœci zakupu surowca drzewnego. W wyniku usuniêcia Drewkomu z rynku ogólnego,
powoduj¹cego koniecznoœæ przejœcia na rynek wewnêtrzny, powsta³y dla Wnioskodawcy negatywne skutki rynkowe w postaci:
a
braku mo¿liwoœci zakupu drewna w iloœci po¿¹danej przez Wnioskodawcê,
b) utraty rynków zbytu (z powodu za ma³ej iloœci surowca drzewnego),
c) niemo¿noœci zrealizowania zawartych umów,
d) ok. 10-krotnego spadku obrotu drewnem w stosunku do mo¿liwoœci wynikaj¹cej z zapotrzebowania.
Rynek wewnêtrzny uniemo¿liwia zakup wiêkszych iloœci surowca drzewnego, zakupy ka¿dorazowo dokonywane s¹ na
przetargach w nadleœnictwach, ponadto ceny na rynku wewnêtrznym s¹ wy¿sze ni¿ na rynku ogólnym. Zatem uniemo¿liwienie
zakupów na rynku ogólnym przedsiêbiorcy, który tak jak Wnioskodawca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na du¿¹ skalê, wi¹¿e siê
z ograniczeniem rozmiarów tej dzia³alnoœci i powa¿nym utrudnieniem jej prowadzenia.
Porównuj¹c ró¿nice miêdzy umowami zawieranymi z RDLP na rynku ogólnym, a umowami zawieranymi w poszczególnych
nadleœnictwach na rynku wewnêtrznym mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e Wnioskodawca - na skutek arbitralnej decyzji RDLP zmuszony zosta³ do prowadzenia swojej dzia³alnoœci gospodarczej na obiektywnie gorszych warunkach handlowych i ekonomicznych,
ni¿ gdyby zaopatrywa³ siê w potrzebny mu surowiec na rynku ogólnym. W konsekwencji, zdaniem organu antymonopolowego, zosta³a
spe³niona trzecia przes³anka analizowanego przepisu art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy antymonopolowej, tj. stwarzanie zró¿nicowanych
warunków konkurencji.
W œwietle przedstawionych wy¿ej faktów, organ antymonopolowy uzna³, ¿e zosta³y spe³nione ³¹cznie wszystkie wymagane
przes³anki do zakwalifikowania zachowania RDLP we Wroc³awiu, jako praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt
3 ustawy antymonopolowej.
Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej, 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
w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary, je¿eli dopuœci³ siê naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 ustawy
antymonopolowej. Kara pieniê¿na, o której mowa, stanowi dochód bud¿etu pañstwa, jest p³atna z dochodu po opodatkowaniu lub
z innej formy nadwy¿ki dochodów nad wydatkami zmniejszonej o podatki - zgodnie z art. 105 ust. 1 i 3 ustawy antymonopolowej.
Maj¹c na uwadze zachowanie Uczestnika postêpowania, organ antymonopolowy ustali³ karê o charakterze zarówno represyjnym,
jak i prewencyjnym w wysokoœci 100 tys. z³, co stanowi jedynie 0,32 % kary dopuszczalnej przez ustawê.[…]
26
DECYZJA
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Handlowym Spomasz Sp. z o.o. Warszawie
(Nr DDF-29/2001)
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) Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu przez Bank Handlowy S.A. w Warszawie bezpoœredniej kontroli nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Handlowym Spomasz
Sp. z o.o. w Warszawie.[…]
27
DECYZJA
z dnia 1 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eureko B.V. w Holandii nad
Eurobing Services Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDF-31/01)
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), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wydaje siê zgodê na dokonanie koncentracji
polegaj¹cej na przejêciu przez Eureko B.V. w Holandii kontroli nad Eurobing Services Sp. z o.o. w Warszawie.[…]
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DECYZJA
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Multico Sp. z o.o. w Warszawie
akcji Mennicy Pañstwowej S.A. w Warszawie
(Nr DDP-19/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na nabyciu przez Multico Sp. z o.o. w Warszawie akcji Mennicy Pañstwowej S.A. w Warszawie, powoduj¹cym uzyskanie co najmniej
25% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spó³ki.[…]
29
DECYZJA
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania antymonopolowego przeciwko
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie
(Nr DDI 27/2001)
Na podstawie art. 85 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej
dalej „ustaw¹") Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmawia wszczêcia postêpowania antymonopolowego
z wniosku PHZ Bartimpex S.A. w Mariewie:
a) przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w Warszawie w sprawie nakazania zaniechania stosowania praktyk
monopolistycznych polegaj¹cych na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych dla powstania b¹dŸ rozwoju
konkurencji w wyniku sprzeciwu PGNiG S.A. wobec wprowadzenia zmian w statucie spó³ki EuRoPol Gaz S.A., dotycz¹cych
rozszerzenia dzia³alnoœci tej spó³ki o obrót gazem, co - zdaniem Bartimpex S.A. - mog³oby stanowiæ naruszenie art. 8 ust 2
pkt 5 ww. ustawy;
b) przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w Warszawie oraz spó³ce prawa rosyjskiego Gazprom w sprawie
zawarcia porozumienia eliminuj¹cego z rynku Bartimpex S.A. poprzez planowany przez te spó³ki przymusowy wykup akcji
Gas-Trading (spó³ki zale¿nej od Bartimpex S.A.) w spó³ce EuRoPol Gaz S.A., co - zdaniem Bartimpex S.A. - mog³oby stanowiæ
naruszenie art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy.
UZASADNIENIE
Z analizy sprawy przed³o¿onej przez Bartimpex S.A. wynika, i¿ wskazane zachowanie ze strony PGNiG S.A. oraz Gazprom
nie narusza przepisów ustawy antymonopolowej.[…]
W ocenie Prezesa UOKiK przedmiotowa sprawa nie ma charakteru antymonopolowego, lecz przynale¿y do kwestii regulowanych
przez kodeks spó³ek handlowych i dotyczy sporów w ramach struktur wewn¹trz spó³ki. Z tych wzglêdów brak jest uzasadnienia dla
uruchamiania procedury przewidzianej w ustawie antymonopolowej. Za przyjêciem takiego stanowiska przemawiaj¹ nastêpuj¹ce
wzglêdy.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nale¿y do dziedziny prawa publicznego, chroni¹cego interes ogólnospo³eczny.
Publicznoprawny charakter ustawy antymonopolowej uzasadnia przyjêcie stanowiska, ¿e nie wszystkie zachowania przedsiêbiorców
i ich zwi¹zków, uzasadniaj¹ uruchamianie jej instrumentów. Powinno to nastêpowaæ tylko wówczas, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych
z ustaw¹ antymonopolow¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku, b¹dŸ gdy dzia³ania te wywo³uj¹ na rynku inne niekorzystne
zjawiska wymagaj¹ce ingerencji ze strony organów dzia³aj¹cych na podstawie tej ustawy. Z uwagi na publicznoprawny charakter
ustawy antymonopolowej jej celem nie jest bezpoœrednia ochrona praw podmiotowych uczestników rynku dotkniêtych dzia³aniami
maj¹cymi postaæ praktyk monopolistycznych. Taka ochrona stanowi przedmiot dzia³ania s¹dów powszechnych. Powy¿sze stanowisko
reprezentuje tak¿e dotychczasowa linia orzecznicza S¹du Antymonopolowego.
Istot¹ indywidualnych praktyk monopolistycznych jest nadu¿ycie przez przedsiêbiorcê zajmowanej pozycji rynkowej - dominuj¹cej
lub monopolistycznej. Podkreœliæ nale¿y, i¿ nie ka¿de dzia³anie przedsiêbiorcy o takiej pozycji mo¿e byæ oceniane przez pryzmat ustawy
antymonopolowej. W ocenie organu antymonopolowego w rozpatrywanej sprawie brak jest zwi¹zku przyczynowo-skutkowego
pomiêdzy zajmowan¹ przez PGNiG S.A. pozycj¹ rynkow¹ a mo¿liwoœci¹ jej wykorzystania w sporach dotycz¹cych przedmiotu
dzia³alnoœci EuRoPol Gaz S.A.. Z tych wzglêdów, w ocenie Prezesa UOKiK w przedmiotowej sprawie nie wyst¹pi³o naruszenie art. 8
ustawy antymonopolowej, gdy¿ nie nast¹pi³o zakazane przez prawo nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej na rynku.
Za przyjêciem przedmiotowego stanowiska przez organ antymonopolowy przemawia³y dodatkowo nastêpuj¹ce wzglêdy.
Narzucenie spó³ce przedmiotu dzia³alnoœci (bo tym by skutkowa³a, zgodna z ¿¹daniem wnioskodawcy, interwencja organu
antymonopolowego w sprawie) by³oby naruszeniem ogólnych zasad wolnoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Jak stanowi art. 22
Konstytucji RP ograniczenie wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzglêdu na wa¿ny
interes publiczny. Ustawa antymonopolowa, stanowi¹ca materialnoprawn¹ podstawê dzia³alnoœci Prezesa UOKiK, nie przewiduje
natomiast takiej mo¿liwoœci. Organ antymonopolowy dbaj¹c o rozwój konkurencji na rynku nie mo¿e narzucaæ spó³ce statutowo
okreœlonego przedmiotu dzia³alnoœci, nawet je¿eli dzia³alnoœæ ta odpowiada jednemu z akcjonariuszy spó³ki.
Sprawy sporne pomiêdzy akcjonariuszami danej spó³ki nale¿¹ do sfery stosunków wewn¹trz spó³ki. Tym samym brak jest,
w ocenie organu antymonopolowego, uzasadnienia dla uruchamiania procedury przewidzianej w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów. Kwestie te regulowane s¹ przez Kodeks spó³ek handlowych, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ dochodzenia praw przez
pokrzywdzonych akcjonariuszy na drodze s¹dowej.
Nie sposób podzieliæ równie¿ argumentacji Bartimpex-u odnoœnie zarzutu dotycz¹cego porozumienia eliminuj¹cego wnioskodawcê
z rynku. W nades³anym wniosku Bartimex wskaza³, i¿ dosz³o do porozumienia pomiêdzy przedsiêbiorcami, którego celem jest eliminacja
wnioskodawcy z rynku. Zdaniem organu antymonopolowego porozumienie, na które wskazuje Bartimpex to „Porozumienie miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej i Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci¹gów dla tranzytu gazu rosyjskiego
do Rzeczypospolitej Polskiej Nr 76/93 z dnia 14 wrzeœnia 1993 r.". Za przyjêciem takiego stanowiska przemawia m.in. treœæ uchwa³y
Rady Nadzorczej PGNiG […] oraz stanowiska Rady Nadzorczej PGNiG […]., które Bartimpex przedstawi³ jako dowód w sprawie.
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Treœæ tych dokumentów jednoznacznie wskazuje na ww. porozumienie miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem FR. Stronami tego porozumienia
s¹ wiêc rz¹dy pañstw a nie przedsiêbiorcy lub ich zwi¹zki, które to podmioty jako jedyne s¹ biernie legitymowane do wystêpowania
w postêpowaniach antymonopolowych.
[…]postêpowanie w niniejszej sprawie nie mo¿e byæ wszczête, gdy¿ strony porozumienia wskazywanego przez wnioskodawcê
jako porozumienie monopolistyczne, nie s¹ biernie legitymowane do wystêpowania w postêpowaniu antymonopolowym.
Przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania i rozwoju konkurencji, na które wskazuje
wnioskodawca, w istocie dotyczy sporów wewn¹trz spó³ki. Trudno uznaæ, i¿ blokada zmiany statutu EuRoPol Gaz S.A. przeciwdzia³aj¹ca rozszerzeniu przedmiotu dzia³alnoœci tej spó³ki - przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê i rozwojowi konkurencji na rynku.
PGNiG nie blokuje mo¿liwoœci powstawania innych spó³ek, zajmuj¹cych siê obrotem gazu. Natomiast jako znacz¹cy akcjonariusz
EuRoPol Gaz S.A., PGNiG ma prawo do decydowania o sprawach tej spó³ki, w tym o przedmiocie jej dzia³alnoœci.
Zdaniem organu antymonopolowego w przedmiotowej sprawie nie nast¹pi³o wykorzystanie zajmowanej pozycji rynkowej.
Mo¿liwoœæ podejmowanych przez PGNiG dzia³añ wynika jedynie z faktu posiadania stosownej iloœci g³osów na zgromadzeniu
akcjonariuszy a nie z jego pozycji rynkowej na rynku gazu ziemnego[…]
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DECYZJA
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez
Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Krakowie
(Nr RKR-11/2001)
Na podstawie art. 11 ust. 1, w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹"), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego
wszczêtego na wniosek Niepublicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej „BIMED" Maria Kunz - Wojtyna i Krzysztof Ideæ
s.c. w Krakowie, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - nie stwierdza siê stosowania przez Ma³opolsk¹
Regionaln¹ Kasê Chorych z siedzib¹ w Krakowie, praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na:
1) zawarciu porozumienia, polegaj¹cego na ograniczaniu dostêpu do lokalnego rynku specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych na
rzecz ubezpieczonych lub eliminowaniu z tego rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem,
2) nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku w zakresie zawierania i finansowania umów o udzielanie specjalistycznych
œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych, poprzez:
- stosowanie w podobnych umowach zawieranych z osobami trzecimi o finansowanie i udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych,
niejednolitych warunków umów stwarzaj¹cych tym osobom zró¿nicowane warunki konkurencji na lokalnym rynku udzielania
specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych
- przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na lokalnym rynku
udzielania specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorcami - w rozumieniu art. 4 pkt 1 a) ustawy - s¹ osoby fizyczne i prawne, jak równie¿ jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej. W ocenie organu
antymonopolowego Kasy Chorych s¹ takimi jednostkami. Wprawdzie nie zajmuj¹ siê bezpoœrednio œwiadczeniem us³ug zdrowotnych
(tj. us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej), jednak s¹ zobowi¹zane do zapewnienia ubezpieczonym szeregu œwiadczeñ
zdrowotnych wymienionych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1997 r. o pañstwowych ubezpieczeniach zdrowotnych (Dz. U. Nr 28,
poz. 153- zwanej dalej p.u.z.). Obowi¹zek ten realizuj¹ poprzez zawieranie umów z zak³adami opieki zdrowotnej i osobami
wykonuj¹cymi zawód medyczny. Ostatecznie równie¿ Kasy Chorych - na podstawie art. 61 ustawy o p.u.z. - kontroluj¹ realizacjê
uprzednio zawartych umów o udzielanie œwiadczeñ. Dzia³ania Kas Chorych polegaj¹ zatem na zbudowaniu na w³aœciwym dla siebie
terenie struktury, której zadaniem jest udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych ubezpieczonym, doborze czêœci tej struktury
(œwiadczeniodawców), okreœleniu warunków (tak¿e finansowych), w jakich struktura ta funkcjonuje, oraz - wszak organizowanie jest
procesem ci¹g³ym - tak¿e na korygowaniu i usprawnianiu struktury.
W tym stanie rzeczy uznaæ nale¿y, i¿ do Kas Chorych, jako jednostek organizuj¹cych us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej tj. przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - ustawa ta ma zastosowanie.
Nie przes¹dza to jednak o tym, aby ocenie na gruncie tej ustawy podlega³y wszelkie dzia³ania Kas Chorych. Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów nale¿y do dziedziny prawa publicznego. W art. 1 ustawodawca przes¹dzi³, i¿ zawarte w niej zasady maj¹
zastosowanie do podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów oraz, ¿e ustawa reguluje
zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê. Oznacza to, ¿e nie wszystkie zachowania przedsiêbiorców
uzasadniaj¹ uruchomienie jej instrumentów. Powinno to nastêpowaæ tylko wówczas, je¿eli w nastêpstwie zachowañ naruszaj¹cych
ustawê zagro¿ony jest interes publiczny przedsiêbiorców lub konsumentów, a zatem w sytuacji, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych
z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku (tak: S.Gronowski - Ustawa antymonopolowa - komentarz, C.H. BECK,
Warszawa 1996 str. 1-2).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi zatem instrument przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym szeroko
pojêt¹ konkurencjê na rynku w³aœciwym, nie zaœ ochrony indywidualnych interesów poszczególnych jego uczestników, do czego
zmierza w istocie wniosek Zak³adu. Przed³o¿ony przez Zak³ad materia³ dowodowy - w ocenie organu antymonopolowego - mo¿e
stanowiæ jedynie podstawê do ewentualnych rozwa¿añ, czy Kasa - podejmuj¹c indywidualne decyzje w dwóch jednostkowych
przypadkach, tj. odrzucaj¹c ofertê Zak³adu i przyjmuj¹c ofertê Centrum - przestrzega³a ustalonych przez siebie warunków wyboru
oferentów. OdpowiedŸ na powy¿sze pytanie nie nale¿y jednak do w³aœciwoœci organu antymonopolowego. W szczególnoœci nie
nale¿y do jego w³aœciwoœci ocena, czy Kasa powinna uwzglêdniæ ofertê Centrum pomimo, ¿e - jak podnosi Zak³ad - wymienione w niej
osoby nie by³y ju¿ jego pracownikami lub te¿, czy w nie do koñca wyjaœnionych w toku postêpowania okolicznoœciach, Kasa mog³a
uzasadniaæ odrzucenie oferty Zak³adu niezabezpieczeniem odpowiedniego sprzêtu medycznego.
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Reasumuj¹c, organ antymonopolowy nie mo¿e w trybie administracyjno-prawnym rozstrzygaæ, czy oferty Zak³adu spe³nia³y
warunki konkursu, a tym samym, czy Kasa winna z nim zawrzeæ umowy na udzielanie œwiadczeñ. Rozstrzygniêcie takie dokonane
w odniesieniu do indywidualnych ofert Zak³adu powodowa³oby, ¿e organ antymonopolowy - wykraczaj¹c poza uprawnienia wynikaj¹ce
z ustawy - sta³by siê nie tylko regulatorem rynku œwiadczeñ zdrowotnych (jak postuluje Zak³ad), co organem odwo³awczym od decyzji
Kas Chorych oraz sprawuj¹cym nad ich dzia³alnoœci¹ bezpoœredni nadzór.
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie konkursu ofert na zawierane przez Kasy Chorych umów
o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych (Dz. U. Nr 148, poz 978 - zwanego dalej „rozporz¹dzeniem") oferentom, których interes prawny
dozna³ uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisjê konkursow¹ lub zamawiaj¹cego okreœlonych w ustawie lub rozporz¹dzeniu
zasad, przys³uguj¹ skarga lub protest. Skargê sk³ada siê do komisji konkursowej przed og³oszeniem rozstrzygniêcia konkursu,
natomiast protest do zamawiaj¹cego w terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia konkursu. W³aœciwi do rozpatrzenia i rozstrzygniêcia
skargi i protestu s¹ adresaci, do których zosta³y skierowane, a zatem skargê rozstrzyga komisja konkursowa, a protest zamawiaj¹cy.
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawne nie przewiduj¹ innej - oprócz wy¿ej opisanej - drogi wzruszenia wyników przeprowadzonego przez
Kasê Chorych konkursu ofert. Stosownie do art. 54 a ustawy o p.u.z. przy zawieraniu umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych nie
maj¹ zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a zatem odwo³añ w sprawie wyników konkursu ofert nie mo¿na wnosiæ do
Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w trybie art. 86 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
nr 119, poz. 773 ze zm.). Organem odwo³awczym od decyzji Kas Chorych nie jest równie¿ Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych,
którego zadaniem jest ochrona interesów osób ubezpieczonych (art. 151 ust. 2 ustawy o p.u.z.).
Urz¹d ten sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ Kas Chorych stosuj¹c kryterium legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci i gospodarnoœci
(art. 151 a. ust. 4 - 5) i w ramach tego nadzoru mo¿e wydawaæ decyzje administracyjne (art. 151 e.). Jednak - z uwagi na cywilnoprawny
charakter umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych oraz brak odpowiednich zapisów w ustawie - uznaæ nale¿y, ¿e nie jest on
w stosunku do Kas Chorych organem wy¿szego stopnia w rozumieniu art. 127 § 2 Kpa.
W œwietle powy¿szego nale¿y przyj¹æ, i¿ intencj¹ ustawodawcy by³o, aby decyzje o wyborze œwiadczeniodawcy spoczywa³y
w rêkach Kas Chorych, które zawieraj¹ umowy o udzielanie œwiadczeñ, stosuj¹c przepisy rozporz¹dzenia w sprawie konkursu ofert […]
Rozporz¹dzenie to nie zawiera kryteriów, jakimi Kasy winny kierowaæ siê przy wyborze œwiadczeniodawcy, jak równie¿ nie definiuje
pojêcia „oferty najkorzystniejszej", do wyboru której Kasa jest uprawniona na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 tego rozporz¹dzenia.
Niemniej sam fakt, i¿ Kasy Chorych w wyniku konkursu wybieraj¹ oferty powoduje, i¿ czêœæ z nich zostaje odrzucona, a umowy z tymi
oferentami nie s¹ zawierane.
Wobec powy¿szego odrzucenie - w wyniku przeprowadzonego konkursu - ofert poszczególnych œwiadczeniodawców jest
naturaln¹ konsekwencj¹ wykonywania przez Kasê Chorych jej ustawowych zadañ, nie zaœ nieuzasadnionym ich ró¿nicowaniem,
wype³niaj¹cym przes³anki art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy, czy te¿ porozumieniem ograniczaj¹cym konkurencjê, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 6 tej ustawy zawartym pomiêdzy Kas¹ a wybranym przez ni¹ oferentem.
Oceniaj¹c natomiast stan faktyczny sprawy pod k¹tem zgodnoœci z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rynek œwiadczeñ
zdrowotnych realizowanych na rzecz ubezpieczonych nie jest typowym rynkiem konkurencyjnym. Na rynku tym o wyborze
œwiadczeniodawcy wykonuj¹cego us³ugi zdrowotne nie decyduj¹ mechanizmy rynkowe wyra¿aj¹ce siê zale¿noœciami przyczynowoskutkowymi zachodz¹cymi miedzy popytem, poda¿¹ i cenami, a Kasy Chorych - w ramach przyznanego im ustawowo monopolu na
zawieranie umów w tym zakresie. Œwiadczeniodawcy (oferenci) nie prowadz¹ w sposób ci¹g³y gry rynkowej. Ich wzajemne
konkurowanie ogranicza siê do jednorazowego przed³o¿enia Kasie Chorych swojej oferty w ramach og³aszanych przez ni¹ konkursów.
Stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów jedne z tych ofert mog¹ zostaæ przez Kasê przyjête, a inne odrzucone.
W tym stanie rzeczy Kasom Chorych nie mo¿na - co do zasady - postawiæ zarzutu, i¿ przeciwdzia³aj¹ ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na rynku œwiadczeñ zdrowotnych (art. 8 ust. 2 pkt 5) - skoro z mocy ustawy o p.u.z.
s¹ jednostkami uprawnionymi do kszta³towania tego rynku, tj. dokonania wyboru œwiadczeniodawców na nim dzia³aj¹cych.
Stwierdzaj¹c powy¿sze organ antymonopolowy jednoczeœnie nie wyklucza mo¿liwoœci zastosowania wobec Kas Chorych
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku zagro¿enia samej instytucji konkurencji na rynku œwiadczeñ
zdrowotnych - czego w niniejszej sprawie jednak nie dowiedziono.[…]
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DECYZJA
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez Compagne Gervais Danone S.A we Francji
akcji ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêciwie
(Nr DDF-39/2001)
Na podstawie art. 17 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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na objêciu przez Compagne Gervais Danone S.A. we Francja akcji ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêciwie, w iloœci powoduj¹cej osi¹gniêcie
50% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[…]
32
DECYZJA
z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez POL-MOT Holding S.A. w Warszawie
nad Port Praski Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDF-32/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu przez POL-MOT Holding S.A. w Warszawie bezpoœredniej kontroli nad Port Praski Sp. z o.o. w Warszawie.[…]
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DECYZJA
z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez „Elko" Sp. z o.o. w Zelowie
akcji ZWOLTEX Fabryki Wyrobów Frotowych i Kocowych S.A. w Zduñskiej Woli
(Nr R£O-12/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje siê zgodê na dokonanie koncentracji,
polegaj¹cej na nabyciu 2669.74 akcji zwyk³ych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 000269741 akcji imiennych
uprzywilejowanych co do g³osu w stosunku 2:1 serii E o numerach E 000000001 do E 000270000, ZWOLTEX S.A. Fabryki Wyrobów
Frotowych i Kocowych S.A. w Zduñskiej Woli przez „Elko" Sp. z o.o. w Zelowie. […]
34
DECYZJA
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy „BiznesPartner.pl"
w Warszawie przez PRO FUTURO S.A w Warszawie oraz „MATRIX.PL" S.A. w Warszawie
(Nr DDF-33/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na utworzeniu przez PRO FUTURO S.A. w Warszawie oraz „MATRIX.PL" S.A. w Warszawie wspólnego przedsiêbiorcy pod nazw¹
„BiznesPartner.pl" w Warszawie.[…]
35
DECYZJA
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kroœnieñskie Huty Szk³a „KROSNO" S.A
w Kroœnie nad Hut¹ Szk³a Gospodarczego „BLOWEX-TARNÓW" S.A. w Tarnowie
(Nr RKR-13/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra¿a zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu przez Kroœnieñskie Huty Szk³a „KROSNO" S.A. w Kroœnie, bezpoœredniej kontroli nad Hut¹ Szk³a Gospodarczego
„BLOWEX-TARNÓW" S.A. w Tarnowie.[…]
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DECYZJA
z dnia 23 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na po³¹czeniu ESKULAP Sp. z o.o. w £om¿y
i Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Aptek TAR Sp. z o.o. w Ostro³êce
(Nr DDF-34/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na po³¹czeniu ESKULAP Sp. z o.o. w £om¿y i Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Aptek TAR Sp. z o.o. w Ostro³êce.[…]
37
DECYZJA
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Animex S.A. w Warszawie
nad Opolskimi Zak³adami Drobiarskimi - Continental Grain Company S.A. w Opolu
(Nr DDF-36/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu przez Animex S.A. w Warszawie bezpoœredniej kontroli nad Opolskimi Zak³adami Drobiarskimi - Continental Grain
Company S.A. w Opolu, poprzez nabycie akcji w iloœci powoduj¹cej przekroczenie 50% g³osów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy.[…]
38
DECYZJA
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Animex S.A. w Warszawie nad Contipasz
S.A. w Grodkowie
(Nr DDF-37/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu przez Animex S.A. w Warszawie, bezpoœredniej kontroli nad Contipasz S.A. w Grodkowie, poprzez nabycie akcji w iloœci
powoduj¹cej przekroczenie 50% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[...]
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39
DECYZJA
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Falck Polska Sp. z o.o. w Warszawie
nad BRE Services Assistance Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDF-35/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu przez Falck Polska Sp. z o.o. w Warszawie bezpoœredniej kontroli nad BRE Services Assistansce Sp. z o.o. w Warszawie. […]
40
DECYZJA
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Tarmac International Holdings B.V.
w Holandii nad Bilet S.A. w Lubi¹¿u
(Nr DDP-23/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze przejêcia kontroli przez Tarmac International Holdings B.V. w Holandii nad Bilet S.A. w Lubi¹¿u, poprzez nabycie 100% akcji
Spó³ki dopuszczonych do publicznego obrotu. […]
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DECYZJA
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy ORLEN Morena Sp. z o.o.
w Gdañsku przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku i FOX-OIL Sp. z o.o. w Gdañsku
(Nr DDI-30/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu
przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku i FOX-OIL Sp. z o.o. w Gdañsku wspólnego przedsiêbiorcy pod firm¹ ORLEN
Morena Sp. z o.o. w Gdañsku.[…]
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DECYZJA
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Wielkiej
Brytanii akcji Dalkia Termika S.A. w Warszawie
(Nr DDI-31/2001)
Na podstawie art. 17 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 - zwanej dalej „ustaw¹" ) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie
koncentracji polegaj¹cej na nabyciu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Wielkiej Brytanii akcji Dalkia Termika S.A.
w Warszawie powoduj¹cym uzyskanie 25% g³osów na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spó³ki.
UZASADNIENIE
W dniu 30 marca 2001 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Wielkiej Brytanii oraz od Dalkia Termika S.A. w Warszawie wniosek zg³aszaj¹cy zamiar koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju akcji Dalkia Termika S.A., powoduj¹cym przekroczenie 25% g³osów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy tej Spó³ki.
W zwi¹zku z tym, i¿ spe³nione zosta³y niezbêdne przes³anki uzasadniaj¹ce zg³oszenie koncentracji - ³¹czny obrót ww. podmiotów
przekracza³ wartoœæ podan¹ w art. 12 ust. 1 ustawy, a nabycie akcji innego przedsiêbiorcy, powoduj¹ce uzyskanie co najmniej 25%
g³osów na walnym zgromadzeniu jest jednym ze sposobów koncentracji, okreœlonym w art. 12 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy - Prezes UOKiK
wszcz¹³ postêpowanie w tej sprawie.
Przedmiotem wspólnego przedsiêwziêcia uczestników koncentracji jest wprowadzenie nowoczesnej technologii w przemyœle
energetycznym, pozwalaj¹ce jednoczeœnie na zmniejszenie strat energii cieplnej w trakcie jej produkcji oraz tworzenie efektywnych
systemów ciep³owniczych.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest miêdzynarodow¹ instytucj¹ finansow¹, dzia³aj¹c¹ na podstawie umowy z dnia 29 maja
1990 roku o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, której stron¹ jest równie¿ Rzeczpospolita Polska.
Spó³ka Dalkia Termika S.A. w Warszawie jest spó³k¹ akcyjn¹ prawa polskiego zajmuj¹c¹ siê:zaopatrywaniem w energiê
elektryczn¹, gaz, parê wodn¹ i gor¹c¹ wodê, dzia³alnoœci¹ w zakresie architektur, in¿ynierii i doradztwa technicznego oraz
prowadzeniem badañ i analiz technicznych.
Organ antymonopolowy ustali³, ¿e Dalkia Termika S.A. dzia³aj¹c w ramach grupy kapita³owej Vivendi, realizuje w Polsce sprzeda¿
ciep³a na odrêbnych rynkach lokalnych, w wielu wypadkach zaopatruj¹c w ciep³o tylko jednego odbiorcê na danym rynku
geograficznym.
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Prezes UOKiK przyj¹³, z uwagi na charakterystykê produktu, jakim jest energia cieplna, ¿e rynek geograficzny ma jedynie zasiêg
lokalny. Energia cieplna nie nadaje siê do dystrybucji na dalekie odleg³oœci ze wzglêdu na wymogi techniczne i op³acalnoœæ
ekonomiczn¹. Dlatego te¿ za lokalny rynek wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej uznaje siê powszechnie obszar miasta, b¹dŸ
gminy. Podkreœlenia wymaga, ¿e jedynie Dalkia Termika S.A. dzia³a na wspomnianym rynku, bowiem Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju wspiera finansowo jedynie pewne inicjatywy, które niekiedy zwi¹zane s¹ równie¿ sektorem energetycznym. Bior¹c nawet
pod uwagê tê dzia³alnoœæ EBOR-u, stwierdziæ nale¿y, ¿e Dalkia Termika S.A i EBOR dzia³aj¹ na odrêbnych rynkach. Ponadto ze wzglêdu
na charakterystykê tego rynku czêsto Dalkia Termika S.A. zaopatruje w ciep³o tylko jednego odbiorcê na danym rynku.
W myœl artyku³u 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, je¿eli
w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Bior¹c pod uwagê œciœle lokalny charakter rynku ciep³a, jak i to, ¿e
rynki obu omawianych podmiotów nie pokrywaj¹ siê Prezes UOKiK uzna³, i¿ ³¹czenie nie bêdzie mia³o wp³ywu na stan konkurencji
na tych rynkach. Koncentracja ta nie naruszy interesów kontrahentów i konsumentów.[…]
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DECYZJA
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie umorzenia postêpowania o na³o¿enie kary pieniê¿nej na R.S. Dyrektora Zarz¹du Domów Komunalnych
Warszawa-Œródmieœcie Gminy Warszawa Centrum
(Nr RWA- 12/2001)
Na podstawie art. 105 § 1 Kpa umarza siê postêpowanie administracyjne wszczête z urzêdu przeciwko R.S Dyrektorowi Zarz¹du
Domów Komunalnych Warszawa - Œródmieœcie Gminy Warszawa - Centrum w Warszawie w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej za nie
udzielenie danych i informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa gdy postêpowanie z jakiejkolwiek przyczyny sta³o siê bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej
wydaje decyzjê o umorzeniu postêpowania.
Prowadzone postêpowanie administracyjne przeciwko R.S toczy³o siê w sprawie na³o¿enia, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, kary pieniê¿nej
za nieudzielenie danych i informacji na ¿¹danie Prezesa UOKiK.
Przepis ten stanowi³, i¿ karze pieniê¿nej mo¿e podlegaæ osoba kieruj¹ca przedsiêbiorc¹ lub zwi¹zkiem za nieudzielenie danych i
informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów b¹dŸ je¿eli dane te i informacje s¹ nierzetelne.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w przypadku odmowy przedstawienia wspomnianych materia³ów ustawa o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów dawa³a Prezesowi Urzêdu mo¿liwoœæ nak³adania kary pieniê¿nej tylko
i wy³¹cznie na osobê kieruj¹c¹ przedsiêbiorc¹ lub zwi¹zkiem.
Obowi¹zuj¹ca od 1 kwietnia 2001 r. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - w oparciu o któr¹ toczy siê obecnie niniejsze
postêpowanie - w art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b) stanowi, i¿ Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ, w drodze decyzji, na przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹
w wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ od 200 do 5 000 euro, je¿eli choæby nieumyœlnie nie udzieli³ informacji ¿¹danych przez Prezesa
Urzêdu na podstawie art. 18 ust. 3 lub art. 45, lub udzieli³ nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji. Ustawa ta odchodzi
jednoczeœnie od zasady nak³adania kary na osobê kieruj¹c¹ przedsiêbiorc¹.
Tym samym w œwietle aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest mo¿liwe na³o¿enie kary
pieniê¿nej na osobê kieruj¹c¹ przedsiêbiorc¹. Odpad³a wiêc mo¿liwoœæ ukarania R. S, wobec którego - jako Dyrektora ZDK - wszczêto
niniejsze postêpowanie. Zaistnia³a zatem obiektywna przes³anka stwarzaj¹ca obowi¹zek zakoñczenia postêpowania poprzez jego
umorzenie, poniewa¿ brak jest podstaw do rozstrzygniêcia przedmiotowej sprawy, co do jej istoty.[…]
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DECYZJA
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
w P³ocku nad Przedsiêbiorstwem Prze³adunku Paliw P³ynnych Naftoport Sp. z o.o. w Gdañsku
(Nr DDI-38/2001)
Na podstawie art. 19 ust. 1 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje dokonania koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku kontroli nad Przedsiêbiorstwem Prze³adunku Paliw P³ynnych Naftoport
Sp. z o.o. w Gdañsku.
UZASADNIENIE
W dniu 24 maja 2001 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
w P³ocku (dalej ORLEN) wniosek zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli nad
Przedsiêbiorstwem Prze³adunku Paliw P³ynnych Naftoport Sp. z o.o. w Gdañsku (dalej Naftoport). W zwi¹zku z tym, i¿ spe³nione
zosta³y niezbêdne przes³anki uzasadniaj¹ce zg³oszenie koncentracji - ³¹czny obrót ww. podmiotów przekracza³ wartoœæ podan¹
w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, zwanej dalej „ustaw¹"), a przejêcie kontroli nad
przedsiêbiorc¹ jest jednym ze sposobów koncentracji, okreœlonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „organem antymonopolowym") wszcz¹³ postêpowanie w tej sprawie. W trakcie
postêpowania w sprawie koncentracji organ antymonopolowy szczegó³owo przeanalizowa³ dane zawarte we wniosku ORLENU.
Kwesti¹ podstawow¹ dla oceny koncentracji z punktu widzenia ustawy jest analiza skutków zamierzonej operacji pod k¹tem
powstania lub umocnienia pozycji dominuj¹cej na rynku oraz ograniczenia konkurencji. Te bowiem kwestie przes¹dzaj¹ o
rozstrzygniêciu organu antymonopolowego w konkretnej sprawie. Przes³anki te brane s¹ pod uwagê zarówno przy wydawaniu decyzji
zakazuj¹cej dokonania koncentracji (art. 19 ustawy), jak i decyzji wyra¿aj¹cej zgodê na koncentracjê (art. 17 ustawy).
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Przed dokonaniem analizy skutków koncentracji nale¿y okreœliæ rynek, którego dotyczy koncentracja. W tym miejscu nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e ustawa pos³uguje siê pojêciem „rynek" oraz „rynek w³aœciwy". Ustawowo zdefiniowane zosta³o jedynie pojêcie rynku
w³aœciwego. I tak, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, 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. Ustawa nie zawiera natomiast definicji „rynku". Z tych wzglêdów, zdaniem
organu antymonopolowego, nale¿y przez to pojêcie rozumieæ rynek w znaczeniu ogólnym, ekonomicznym.
Zarówno art. 17, jak i art. 19 ustawy, stanowi¹ce o rozstrzygniêciach organu antymonopolowego w sprawach koncentracji,
pos³uguj¹ siê pojêciem rynku w znaczeniu ogólnym. Z tych wzglêdów, w ocenie organu antymonopolowego, skutki koncentracji nale¿y
rozpatrywaæ nie tylko w odniesieniu do rynku w³aœciwego w danej sprawie, ale dla rynku w ogólnoœci. Oczywistym jest przy tym, ¿e
koncentracja dokonuj¹ca siê na rynku w³aœciwym ma wp³yw na ograniczony kr¹g innych rynków. Z natury rzeczy dotyka ona tylko
rynków powi¹zanych z rynkiem w³aœciwym. Rozpatrywanie skutków koncentracji dla szerzej pojêtego rynku, ni¿ rynek w³aœciwy, ma
zw³aszcza znaczenie przy koncentracjach o charakterze pionowym.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie organ antymonopolowy przyj¹³, ¿e jakkolwiek rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest rynek
us³ug prze³adunkowych w zakresie ropy naftowej i produktów ropopochodnych w relacjach za³adunku na statek i roz³adunku ze statku a wiêc rynek, na którym dzia³a Naftoport i w ograniczonym zakresie ORLEN, to nie jest zasadne zawê¿anie rynku w danej sprawie do
rynku tak zdefiniowanego. Z powodu silnych powi¹zañ rynku w³aœciwego dla sprawy z ca³ym sektorem naftowym i jego oddzia³ywania
na ten sektor, zasadnym wydaje siê byæ rozpatrywanie niniejszej koncentracji przez pryzmat ca³ego sektora naftowego w Polsce i
zbadanie skutków koncentracji w odniesieniu do produkcji, obrotu i logistyki tego sektora.
Przedmiotowa koncentracja wp³ynê³aby niekorzystnie na rozwój konkurencji w ca³ym sektorze naftowym. Niezmiernie istotn¹
spraw¹ dla rozwoju konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce jest zagwarantowanie niezale¿noœci infrastruktury logistycznej
(terminale morskie, bazy paliwowe, ruroci¹gi, transport) od podmiotów operuj¹cych na rynku. Taka struktura sektora naftowego jest
w stanie zagwarantowaæ rzeczywist¹ konkurencjê na krajowym rynku paliw, zdominowanym obecnie przez ORLEN. W chwili obecnej
wiêkszoœæ infrastruktury logistycznej (PERN, Naftobazy, DEC) jest niezale¿na od operatorów rynkowych. Pozwala to na respektowanie
zasady dostêpu stron trzecich do infrastruktury bêd¹cej w posiadaniu tych spó³ek (TPA). Jednoczeœnie ¿aden z podmiotów nie jest
faworyzowany przy korzystaniu z us³ug tych spó³ek logistycznych. Przejêcie kontroli przez jednego z operatorów nad spó³k¹
prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ logistyczn¹ postawi w bardzo niekorzystnej sytuacji pozosta³e podmioty dzia³aj¹ce na rynku.
Organ antymonopolowy, po analizie materia³u dowodowego zgromadzonego w sprawie, uzna³, ¿e w wyniku zamierzonej
koncentracji nast¹pi³oby istotne ograniczenie konkurencji i to konkurencji na ró¿nych szczeblach obrotu.[…] Przejêcie kontroli nad
Naftoportem i bêd¹cymi w jego posiadaniu terminalami morskimi przez ORLEN postawi w szczególnie niekorzystnej sytuacji Rafineriê
Gdañsk¹ S.A. - drugiego licz¹cego siê producenta paliw w Polsce. ORLEN bêd¹c wiêkszoœciowym udzia³owcem w Naftoporcie mo¿e
windowaæ wy¿sze stawki op³at za prze³adunek towarów dla firm konkurencyjnych lub te¿ poprzez celowy brak koordynacji przy
planowaniu remontów lub odpowiednim preferowaniu wybranych statków do roz³adunków/za³adunków w sytuacji kongestii statków
w porcie. Tak wiêc Rafineria Gdañska S.A. mia³aby w takiej sytuacji znacznie utrudniony dostêp do infrastruktury prze³adunkowej, przez
co zagro¿ony zosta³by równoczeœnie jej dostêp do ropy naftowej.Bezpoœrednim skutkiem finalizacji przedmiotowej koncentracji
by³oby tak¿e os³abienie pozycji rynkowej PERN-u.
W myœl artyku³u 19 ust. 1 ustawy, Prezes UOKiK zakazuje dokonania koncentracji, je¿eli w jej wyniku powstanie lub umocni siê
pozycja dominuj¹ca wskutek czego konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona. Bior¹c pod uwagê zgromadzony w sprawie
materia³ dowodowy organ antymonopolowy uzna³, i¿ w³aœnie taka sytuacja mia³aby miejsce w przypadku dojœcia do skutku planowanej
koncentracji. Przejmuj¹c kontrolê nad Naftoportem, ORLEN uzyska³by pozycjê dominuj¹c¹ na rynku prze³adunku ropy naftowej i siln¹
pozycjê w zakresie prze³adunku produktów ropopochodnych. Tym samym kolejny podsektor naftowy zosta³by zdominowany przez ten
podmiot. Operacja ta wzmocni³aby i tak ju¿ siln¹ pozycjê ORLENU na polskim rynku paliw p³ynnych, przez co zwiêkszy³aby siê jeszcze
przewaga ORLENU nad innymi graczami w polskim sektorze naftowym.
Zdaniem organu antymonopolowego, z punktu widzenia prawid³owego funkcjonowania ca³ego sektora naftowego, podmioty
logistyczne powinny byæ niezale¿ne od operatorów rynkowych. Powi¹zania pomiêdzy operatorami a logistyk¹ stwarzaj¹
niebezpieczeñstwo wykorzystywania podmiotów logistyki w walce konkurencyjnej. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, i¿ pewne dzia³ania s¹
trudne do udowodnienia i zakazania ich na gruncie ustawy (np. celowy brak koordynacji przy planowaniu remontów lub odpowiednie
preferowanie wybranych statków do roz³adunków/za³adunków w sytuacji kongestii statków w porcie). Podkreœlenia wymaga równie¿
fakt, i¿ budowa nowych terminali, oprócz wysokich kosztów z tym zwi¹zanych, napotyka na równie istotne bariery administracyjne. […]
45
DECYZJA
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BioMerieux S.A. we Francji
nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Grupy Akzo Nobel, tj. Organom Teknika w Holandii
(Nr DDP-24/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na zamiarze przejêcia
kontroli przez BioMerieux S.A. we Francji nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Grupy Akro Nobel, tj. Organom Teknika w Holandii.[…]
46
DECYZJA
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez International Business Machines
Corporation w USA nad Informix Corporation w USA
(Nr DDF-38/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu kontroli przez International Business Machines Corporation w USA nad Informix Corporation w USA.[...]
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47
DECYZJA
z dnia 29 czerwca 2001r.
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Bia³ymstoku
(Nr RLU-13/2001)
Na podstawie art. 104 § 1 Kpa i 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 - zwanej dalej „ustaw¹"), po zakoñczeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na
wniosek Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Asenizacyjnego „ASTWA" Sp. z o.o. w Bia³ymstoku (dalej ASTWA) uznaje siê dzia³ania
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w D¹browie Bia³ostockiej, polegaj¹ce na odmowie przyjmowania
na gminne sk³adowisko odpadów komunalnych, które planowa³ dostarczaæ wnioskodawca, za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i
nakazuje siê zaniechanie jej stosowania .
Na podstawie art. 104 Kpa i art. 101 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 powo³anej wy¿ej ustawy nak³ada siê na Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w D¹browie Bia³ostockiej karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 7000 z³otych (s³ownie:
siedem tysiêcy z³otych), p³atn¹ do bud¿etu pañstwa .
UZASADNIENIE
Art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy okreœla jako praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê dzia³anie, polegaj¹ce na nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej
na rynku przez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Aby stwierdziæ, ¿e
dzia³ania danego przedsiêbiorcy wyczerpuj¹ znamiona praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, niezbêdne jest wykazanie spe³nienia przez
niego wszystkich przes³anek okreœlonych w/w przepisem ustawy, a mianowicie.
- posiadanie przez danego przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku,
- podjêcie przez niego dzia³añ (w postaci czynnoœci lub zaniechania) przeciwdzia³aj¹cych ukszta³towaniu siê warunków do
powstania lub rozwoju konkurencji.
W myœl art. 4 pkt 9 ustawy przez pozycjê dominuj¹c¹ na rynku rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, która umo¿liwia mu
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym, przez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania w swoim zakresie niezale¿nie od
konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca posiada pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³
w rynku przekracza 40%. Pod wzglêdem geograficznym mo¿na rynek relewantny scharakteryzowaæ jako miejsca (obiekty)
przeznaczone do przyjmowania i odpowiedniego sk³adowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy D¹browa Bia³ostocka.
Przedmiotem dzia³alnoœci Astwy w zakresie objêtym niniejszym postêpowaniem mia³ byæ w³aœnie wywóz nieczystoœci sta³ych
z tego terenu. Zwa¿ywszy, ¿e na ka¿dej gminie spoczywa obowi¹zek zapewnienia warunków do wywozu i sk³adowania odpadów
komunalnych ze swojego terenu, jest oczywistym, ¿e dla odbioru odpadów komunalnych z D¹browy Bia³ostockiej jest przeznaczone
tamtejsze sk³adowisko gminne, zarz¹dzane przez PGKiM. Innego miejsca sk³adowania gmina ta nie zapewnia, jest to jedyne
wysypisko na terenie Miasta i Gminy D¹browa Bia³ostocka.
Pod wzglêdem przedmiotowym rynek w sprawie wyznacza rodzaj dzia³alnoœci prowadzonej przez PGKiM w zakresie, w jakim
ma realny wp³yw na rozwój konkurencji na rynku wywozu nieczystoœci. Dzia³alnoœæ tak¹ stanowi przyjmowanie odpadów na
wysypisko gminne.
Urz¹d zauwa¿a tak¿e, ¿e istnieje mo¿liwoœæ kontroli, przez organ udzielaj¹cy zezwolenia (koncesji) na wykonywanie us³ug wywozu
nieczystoœci na terenie Gminy, sposobu realizacji tego zezwolenia, w tym przestrzegania przez dan¹ firmê warunków okreœlonych
w tym dokumencie. Stwierdzenie przez organ koncesyjny wwozu odpadów komunalnych na sk³adowisko gminne spoza terenu danej
gminy, w przypadku, jeœli jest to niezgodne z przedmiotem i zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w zezwoleniu, mo¿e skutkowaæ
cofniêciem zezwolenia. W ka¿dym razie organ antymonopolowy nie uzna³ obaw PGKiM odnoœnie pochodzenia odpadów, które
mia³aby wwoziæ Astwa, jeszcze przed rozpoczêciem jakiejkolwiek dzia³alnoœci przez tê firmê, za usprawiedliwienie stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê. Z natury rzeczy jest wiêc PGKiM monopolist¹ na rynku us³ug lokalnych, w odniesieniu do przyjmowania
na sk³adowisko odpadów komunalnych. Z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach wynika wprost, ¿e gminy
s¹ zobowi¹zane do zapewnienia warunków niezbêdnych do utrzymania porz¹dku i czystoœci na swoim terenie, m.in. poprzez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych.
O uznaniu dzia³añ zarz¹dcy sk³adowiska odpadów za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê przemawiaj¹ dwa niepodwa¿alne fakty.
Pierwszy to brak sformu³owania jakichkolwiek warunków, czy podstaw do ewentualnych negocjacji w stosunku do Astwy. Drugi to
fakt otrzymania przez wnioskodawcê bezwarunkowej odmowy przyjmowania odpadów na sk³adowisko w D¹browie Bia³ostockiej.
Wniosek Astwy o wydanie zgody na dokonywanie wywozu odpadów komunalnych zosta³ rozpatrzony negatywnie,
z uzasadnieniem nie odpowiadaj¹cym stanowi faktycznemu, bez przedstawienia ¿¹dnych warunków, po spe³nieniu, których mo¿liwa
by³aby zgoda ze strony PGKiM. Takie zachowanie wskazuje na zamiar odsuniêcia potencjalnego konkurenta od „w³asnego" rynku
wywozu nieczystoœci sta³ych.
Aktualny stan faktyczny wygl¹da tak, ¿e indywidualni dostawcy odpadów w 100%, a PGKiM w przewa¿aj¹cej mierze dostarczaj¹
odpady zmieszane. W badanych przez UOKiK okresach (paŸdziernik 2000 r. i luty 2001 r.) PGKiM wwioz³a na administrowane przez
siebie wysypisko odpady posegregowane (ze zbiórki selektywnej) stanowi¹ce odpowiednio tylko 1,23 % i 1,02 % ca³oœci wwiezionych
w tych okresach odpadów komunalnych. Dane te wskazuj¹ na dyskryminacyjny charakter odmowy przyjmowania odpadów od Astwy.
PGKiM w swoich wyjaœnieniach, po zawiadomieniu o wszczêciu postêpowania przez Prezesa UOKiK, powo³a³o siê tak¿e na art. 6
ustawy, czyli klauzulê rozs¹dku. Powo³any przepis nak³ada³ ciê¿ar udokumentowania okolicznoœci uzasadniaj¹cych jego zastosowanie
na przedsiêbiorcê, który siê na niego powo³ywa³. Takie dowody ze strony PGKiM nie zosta³y przedstawione. Niezale¿nie od tego, na
mocy art. 113 obowi¹zuj¹cej ustawy, czyli przepisu przejœciowego, postêpowania wszczête na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cej
ustawy antymonopolowej prowadzi siê na podstawie przepisów ustawy aktualnie obowi¹zuj¹cej.
Prezes Urzêdu decyduj¹c siê na na³o¿enie niniejsz¹ decyzj¹ kary pieniê¿nej wzi¹³ przede wszystkim pod uwagê szczególnie
antykonkurencyjny charakter zachowania PGKiM na rynku lokalnym, wyra¿aj¹cy siê w wykonywaniu bezprawnie i dla w³asnej korzyœci
funkcji regulatora.
Kara orzeczona przez Prezesa ma charakter g³ównie dyscyplinuj¹cy.[…]
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DECYZJA
z dnia 6 lipca 2001r.
w sprawie umorzenia postêpowania administracyjnego przeciwko Zak³adom Chemicznym „Police" S.A. w Policach
(Nr RGD-14/2001)
Na podstawie art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹"), po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek „Messer Polska" Sp. z o.o.
w Chorzowie w przedmiocie stwierdzenia stosowania praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na nadu¿ywaniu przez Zak³ady
Chemiczne „Police" S.A. w Policach pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku dostaw energii elektrycznej poprzez narzucanie uci¹¿liwych
warunków umowy z dnia 30 kwietnia 1993 r. na dostawê mediów energetycznych i odbiór œcieków, przynosz¹cych skar¿onemu
przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci oraz narzucaniu nadmiernie wygórowanych cen energii elektrycznej, co mog³o stanowiæ
naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, umarza siê postêpowanie
administracyjne.
UZASADNIENIE
Maj¹c na uwadze datê zawarcia spornej umowy, tj. 30 kwietnia 1993 r. oraz fakt z³o¿enia wniosku o wszczêcie postêpowania
antymonopolowego, kwesti¹ o podstawowym znaczeniu, któr¹ nale¿a³o rozstrzygn¹æ przy rozpatrywaniu zaistnia³ego sporu, sta³a siê
instytucja przedawnienia.
W myœl art. 21 ust. 1 ustawy, postêpowania w przypadkach wskazanych w tej ustawie nie wszczyna siê, je¿eli do koñca roku,
w którym zaprzestano praktyki up³yn¹³ rok. Zapis powy¿szy zosta³ powtórzony w art. 93 aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319). Dla prawid³owego stosowania tego
przepisu kluczowego znaczenia nabiera wiêc okreœlenie, w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, daty zakoñczenia, zarzucanego we
wniosku, nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez skar¿onego dostawcê.
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem S¹du Antymonopolowego, w tym wyrokiem z dnia 27 wrzeœnia 2000 r., sygn. akt. XVII
Ama 97/99, odnosz¹cym siê miêdzy innymi do powy¿szej kwestii przyjêto, i¿ „w odniesieniu do praktyki zdefiniowanej art. 5 ust. 1 pkt 6
ustawy antymonopolowej polegaj¹cej na narzucaniu przez podmiot posiadaj¹cy pozycjê dominuj¹c¹ uci¹¿liwych warunków umowy
o trwaniu praktyki mo¿na mówiæ jedynie do czasu zawarcia przez strony umowy zawieraj¹cej taki warunek. Po zawarciu umowy nie
mo¿na ju¿ mówiæ o „narzucaniu" bowiem w tym czasie uci¹¿liwy warunek ju¿ sta³ siê treœci¹ umowy. W dacie zawarcia umowy
wyst¹pi³y równie¿ jej skutki w postaci zobowi¹zañ powsta³ych w maj¹tku stron a zw³aszcza podmiotu, któremu uci¹¿liwy warunek
zosta³ narzucony. Pokrzywdzony przez stosowanie praktyki ma zatem najpóŸniej w dacie zawarcia umowy pe³n¹ œwiadomoœæ co do
ewentualnego uci¹¿liwego charakteru warunków zawartej umowy i ma mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ chroni¹cych jego prawa." Tak wiêc,
kieruj¹c siê powy¿sz¹ interpretacj¹ s¹du, nale¿y przyj¹æ, i¿ w niniejszym sporze narzucanie uci¹¿liwych warunków spornej umowy
mog³o mieæ miejsce jedynie do dnia jej podpisania, tj. do 30 kwietnia 1993 r.
Tym samym, zgodnie z powo³anym ju¿ wy¿ej zapisem art. 21 ust. 1 ustawy skar¿¹cemu przys³ugiwa³ okres 20 miesiêcy na z³o¿enie
wniosku o wszczêcie sformalizowanego postêpowania antymonopolowego, bowiem ostateczny termin na jego wniesienie up³yn¹³
31 grudnia 1994 r. W tym czasie wnioskodawca nie skorzysta³ z mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ chroni¹cych jego prawa, wynikaj¹ce
z obowi¹zuj¹cej ustawy antymonopolowej. Wszczêcie postêpowania antymonopolowego nast¹pi³o w dniu 12 lipca 2000 r., czyli
przesz³o 5 lat po up³ywie terminu przedawnienia.
Ponadto, w niniejszym sporze nale¿y wskazaæ równie¿ na nastêpuj¹c¹ okolicznoœæ. Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów, co jednoznacznie wynika z przepisu art. 1 ust. 1 (jak te¿ poprzednio obowi¹zuj¹ca ustawa antymonopolowa), majna
celu ochronê interesu ogólnospo³ecznego. Publicznoprawny charakter ustawy uzasadnia przyjêcie stanowiska, ¿e nie wszystkie
zachowania przedsiêbiorcy, nawet formalnie podlegaj¹ce literze tego aktu uzasadniaj¹ uruchomienie jej instrumentów. Celem ustawy
nie jest bowiem bezpoœrednia ochrona praw podmiotowych uczestników rynku dotkniêtych dzia³aniami maj¹cymi postaæ praktyk
monopolistycznych. Tak wiêc podstaw¹ do zastosowania przepisów tej ustawy jest stwierdzenie i ustalenie, ¿e w danym sporze dosz³o
do naruszenia interesu publicznoprawnego.
W ocenie organu antymonopolowego rozpoznawana sprawa dotyczy natomiast w istocie swej, sporu cywilnoprawnego o
charakterze indywidualnym, powsta³ego wy³¹cznie pomiêdzy Wnioskodawc¹ a Zak³adami Chemicznymi „Police" S.A, którego
przedmiotem jest kwestia prawid³owoœci i sposobu ustalania ceny energii elektrycznej przez dostawcê. Okolicznoœci sprawy nie
wskazuj¹ równie¿ w ¿aden sposób, ¿eby te kwestionowane dzia³ania by³y podwa¿ane przez szerszy kr¹g uczestników rynku, tj. przez
inne podmioty korzystaj¹ce z us³ug skar¿onego dostawcy. Nie sposób tym samym podzieliæ twierdzeñ wnioskodawcy, i¿ taki sposób
ustalenia ceny „godzi równie¿ w interes publicznoprawny w zakresie ochrony swobodnego rozwoju konkurencji".
Organ antymonopolowy, z uwagi na publicznoprawny charakter ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie jest powo³any
do rozstrzygania sporów pomiêdzy poszczególnymi, pojedynczymi podmiotami, kompetencje takie posiadaj¹ natomiast s¹dy
powszechne. Dlatego te¿ nie ma ¿adnych przeszkód by wnioskodawca, który uzna³, i¿ dosz³o do naruszenia jego praw, dochodzi³
roszczeñ na drodze s¹dowej, przed w³aœciwym s¹dem powszechnym.[…]
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DECYZJA
z dnia 9 lipca 2001 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Be³chatowie
(Nr R£O-15/2001)
Na podstawie art. 11 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 6 i pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹"), po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Be³chatowie przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Be³chatowie, w imieniu Prezesa
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Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Be³chatowie, praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na:
1) narzucaniu w³aœcicielom i najemcom lokali mieszkalnych dodatkowej op³aty za zu¿ycie wody, wynikaj¹cej z ró¿nicy wskazañ
wodomierzy indywidualnych i wodomierza g³ównego, przynosz¹cych Przedsiêbiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
(dalej PGM) nieuzasadnione korzyœci,
2) stwarzaniu konsumentom uci¹¿liwych warunków dochodzenia swoich praw polegaj¹cych na uniemo¿liwianiu odczytu wskazañ
wodomierza g³ównego przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych oraz zainstalowanie jednego licznika g³ównego dla kilku
nieruchomoœci, co uniemo¿liwia okreœlenie wielkoœci faktycznie zu¿ytej wody w poszczególnych budynkach.
UZASADNIENIE
Praktyki monopolistyczne ujawniaj¹ siê na rynku. Z tego wzglêdu punktem wyjœcia dla rozstrzygniêcia ka¿dej sprawy jest
okreœlenie rynku[…]
W tej sprawie rynkiem produktu jest us³uga zarz¹dzania nieruchomoœciami. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) zarz¹dzanie nieruchomoœciami jest dzia³alnoœci¹ zawodow¹ i polega
na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynnoœci zmierzaj¹cych do utrzymania nieruchomoœci w stanie nie
pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak równie¿ do uzasadnionego inwestowania w tê nieruchomoœæ (art. 185 ust. 10).
Rynkiem geograficznym dla wy¿ej okreœlonego produktu jest rynek krajowy. Nie ma bowiem przeszkód prawnych dla podjêcia
dzia³alnoœci w zakresie wykonywania us³ug zarz¹dzania nieruchomoœciami przez podmioty wykonuj¹ce takie us³ugi na terenie ca³ego
kraju. Bior¹c pod uwagê jednorodnoœæ warunków konkurencji, na któr¹ znaczny wp³yw maj¹ koszty transportu, dostêpnoœæ do rynku
zarz¹dzania nieruchomoœciami oraz siedzibê PGM geograficzny rynek relewantny zosta³ zawê¿ony do terenu miasta Be³chatowa.
Uczestnikami tak zdefiniowanego rynku s¹ w³aœciciele nieruchomoœci, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne osoby lub jednostki
organizacyjne, którym przys³uguje prawo do nieruchomoœci, a po stronie poda¿y osoby fizyczne posiadaj¹ce licencje zawodowe lub
przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy takie osoby do zarz¹dzania nieruchomoœciami.
W ramach czynnoœci zarz¹dzania, PGM zawiera umowy o dostawê mediów do poszczególnych nieruchomoœci, w tym o dostawê
wody. PGM na lokalnym rynku zarz¹dzania nieruchomoœciami posiada pozycjê dominuj¹c¹ […] Fakt posiadania pozycji dominuj¹cej nie
stanowi naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zakazane jest nadu¿ywanie tej pozycji w nastêpstwie
stosowania praktyk monopolistycznych.
Zgodnie z przepisami o gospodarowaniu nieruchomoœciami do zarz¹du nieruchomoœci¹ dochodzi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w której zamawiaj¹cy us³ugê zarz¹du powierza swoj¹ w³asnoœæ. W umowie o zarz¹d strony powinny sprecyzowaæ
wzajemne prawa i obowi¹zki, tym bardziej, ¿e treœæ umowy pomiêdzy zarz¹dca i w³aœcicielem budynku wywiera bezpoœrednio skutki
w interesie mieszkañców.[…]
Dokonuj¹c oceny zebranego materia³u dowodowego, organ antymonopolowy stwierdza, ¿e stosowany przez PGM sposób
rozliczania ró¿nic pomiêdzy odczytem wodomierza g³ównego a sum¹ odczytów wodomierzy indywidualnych i zu¿ycia wody
wyliczanego na podstawie obowi¹zuj¹cych norm dla lokali niepomiarowych nie mo¿na uznaæ za b³êdny i niezgodny z prawem.
Brak bowiem w tej kwestii jakichkolwiek regulacji prawnych.[…]
Art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy uznaje za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez
stwarzanie konsumentom uci¹¿liwych warunków dochodzenia swoich praw. Materia³ dowodowy nie potwierdzi³ zarzutu
uniemo¿liwienia przez PGM mieszkañcom lub pe³nomocnikom wspólnot mieszkaniowych odczytu wskazañ wodomierza
g³ównego.[…]
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DECYZJA
z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Gminê Gniew
(Nr RGD-16/2001)
Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego z wniosku Zak³adu Wyrobów Metalowych w Nicponi
przeciwko Gminie Gniew nakazuje siê skar¿onej Gminie zaniechanie stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej poprzez powziêcie uchwa³y Nr XXXI/165/2000 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 22 wrzeœnia 2000 r.
ró¿nicuj¹cej op³aty za przyjêcie lt odpadów na wysypisko w Nicponi, w zale¿noœci od tego czy dostarczaj¹cym odpady jest Zak³ad Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. w Gniewie czy inny przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych.
Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji [...] uznaje siê:
- zapis w § 26 uchwa³y Nr XLVI/249/97 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Gniew oraz okreœlenia stawek op³at za œwiadczenie us³ug w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w czêœci „Wprowadza siê ca³kowity zakaz odbioru nieczystoœci spoza terenu
gminy Gniew.",
- zapis w § 2 uchwa³y Nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej
w Gniewie Nr XLVI/249/97 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta i gminy
Gniew oraz okreœlenia stawek op³at za œwiadczenie us³ug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zgodnie z którym z zakazu odbioru nieczystoœci spoza terenu gminy Gniew nie dotyczy Zak³adu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
w Gniewie na okres 3 lat od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes Urzêdu" albo „organ antymonopolowy") w miesi¹cu
paŸdzierniku 2000 r. wp³ynê³o pismo Zak³adu Wyrobów Metalowych s. c. w Nicponi (dalej: „Zak³ad"), w którym zawarto ¿¹danie
wszczêcia postêpowania administracyjnego przeciwko Gminie Miejskiej w Gniewie (dalej: „Gmina") pod zarzutem stosowania praktyk
monopolistycznych polegaj¹cych na narzuceniu uci¹¿liwych stawek za sk³adowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Nicponi
oraz na wy³¹czeniu Zak³adu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Gniewie (dalej: „Spó³ka") z zakazu sk³adowania na tym¿e wysypisku
odpadów pochodz¹cych spoza terenu gminy Gniew.
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Wnioskodawca poinformowa³, i¿ w dniu 2 sierpnia 2000 r. otrzyma³ zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na
wywozie odpadów komunalnych (w tym odpadów sta³ych) z terenu miasta i gminy Gniew, a w dniu 1 wrzeœnia 2000 r. zawar³
z administratorem gminnego wysypiska w Nicponi umowê na sk³adowanie tych¿e odpadów. W terminie wydania zezwolenia, na
terenie gminy Gniew, obowi¹zywa³y stawki op³at za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wprowadzone uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Gniewie Nr XXIII/130/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. By³y to maksymalne stawki netto za w/w us³ugi œwiadczone przez
gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ oraz podmioty posiadaj¹ce zezwolenie.
Od dnia 1 listopada 2000 r. stawki te zosta³y zmienione uchwa³¹ tej¿e Rady nr XXXI/165/2000 z dnia 22 wrzeœnia 2000 r. Generalnie
wzrost op³at wyniós³ oko³o 10%, poza stawk¹ dotycz¹c¹ sk³adowania i unieszkodliwiania lt odpadów komunalnych sta³ych
przyjmowanych jednorazowo na wysypisko. Stawka wzros³a o 257,7%, bowiem z kwoty 25,30 z³ netto za tonê podniesiono j¹ do
2
kwoty 90,49 z³ netto za tonê. Jednoczeœnie wprowadzony zosta³ zapis, i¿ 1 tona odpadów komunalnych równa jest 4,5 m tych¿e
odpadów oraz, ¿e stawki te dotycz¹ przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie na œwiadczenie us³ug w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Podejmuj¹c wspomnian¹ uchwa³ê Gmina naruszy³a regu³y konkurencji bowiem, w wyniku jej realizacji Spó³ka, która tak jak
wnioskodawca równie¿ zajmuje siê wywozem odpadów komunalnych i z racji prowadzenia wysypiska w Nicponi, nie ponosi kosztów
ich sk³adowania, znajduje siê w sytuacji o wiele korzystniejszej ni¿ wnioskodawca .
Organ Antymonopolowy zwa¿y³ co nastêpuje:
Nie ulega w¹tpliwoœci, na co wskazuje wyraŸnie zapis art. 4 pkt la ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), ¿e gmina jest podmiotem prawa antymonopolowego. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy jest
ona bezpoœrednim uczestnikiem rynku, œwiadcz¹c us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej przy wykonywaniu zadañ w³asnych
okreœlonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zm.), ale równie¿ wówczas,
gdy gmina organizuje wykonywanie tych us³ug. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, ze zm.) utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminie nale¿y do tych jej
obowi¹zkowych zadañ w³asnych, których realizacja nastêpuje m.in. poprzez tworzenie i kreowanie warunków do wykonywania prac
zwi¹zanych z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku na terenie gminy. Obligatoryjny charakter tego zadania œwiadczy o tym, ¿e gmina nie
mo¿e skutecznie uwolniæ siê od wykonywania na³o¿onego na ni¹ ustaw¹ obowi¹zku, co w konsekwencji implikuje jej monopol prawny
na organizowanie i regulowanie rynku us³ug zwi¹zanych z wywozem i sk³adowaniem odpadów komunalnych. Dla tych miêdzy innymi
celów gmina wyposa¿ona zosta³a, na podstawie przepisów powo³anej ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r., w okreœlone instrumenty,
pozwalaj¹ce jej m.in. na stanowienie op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wydawanie zezwoleñ innym ni¿ gminne podmiotom na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w tym
zakresie. Wykorzystywanie monopolu prawnego na organizowanie i regulowanie rynku us³ug komunalnych, m.in. poprzez dzia³alnoœæ
prawotwórcz¹, pozwala gminie na wywieranie realnego wp³ywu zarówno na kszta³t relacji panuj¹cych na rynku, jak i jego podmiotow¹
strukturê. Realizacja tych uprawnieñ nie mo¿e jednak odbywaæ siê z naruszeniem ustaw, w tym równie¿ ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, poprzez np. uchwalanie przepisów gminnych, których skutkiem lub celem jest zamazanie lub zniekszta³cenie relacji
konkurencyjnych na regulowanym przez gminê rynku.
Stanowienie prawa miejscowego przez organy samorz¹du terytorialnego podlega ocenie w kontekœcie jego zgodnoœci
z przepisami ustawy antymonopolowej. Wskazuje na to orzecznictwo S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Antymonopolowego,
który wielokrotnie rozwa¿a³ kwestiê mo¿liwoœci oceny zachowañ gminy w sytuacji, kiedy realizuje ona zadania w³asne okreœlone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym a dzia³alnoœæ ta wywo³uje skutki praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê (por. np. wyroki: z kwietnia 1992 r., sygn. akt XVII Amr 7/92 i z 11 maja 1994 r., sygn. akt XVII Amr 64/93).
Nale¿y przy tym wskazaæ, i¿ ocena zachowania gminy w rozpatrywanym przez organ antymonopolowy zakresie, dokonywana
w prawno-procesowych formach dzia³ania Prezesa UOKiK, nie ma na celu podwa¿enia bezpoœrednio uchwa³y podjêtej przez organ
gminy. Prezes UOKiK nie orzeka równie¿ o jej niewa¿noœci, a jedynie uznaæ mo¿e niektóre przepisy uchwalonego prawa miejscowego
za ograniczaj¹ce konkurencjê i nakazuje zaniechanie stosowania kwestionowanych dzia³añ, pod rygorem zastosowania sankcji
okreœlonych art. 102 ustawy. Rozstrzygniêcie organu antymonopolowego nie oznacza równie¿ wejœcia w kompetencje Naczelnego
S¹du Administracyjnego, poniewa¿ zakres kognicji organów nie pokrywa siê.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania stwierdziæ nale¿y, ¿e celem przedmiotowego postêpowania by³o rozstrzygniêcie, czy
skar¿ona Gmina, wykorzystuj¹c swój monopol na organizowanie i regulacjê warunków wykonywania us³ug zwi¹zanych z wywozem
i unieszkodliwianiem sta³ych odpadów komunalnych, poprzez stanowienie uchwa³, nie ogranicza³a konkurencji, b¹dŸ te¿ przeciwdzia³a
jej rozwojowi na regulowanym przez siebie rynku, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Skutki prawotwórczej dzia³alnoœci Gminy uwidaczniaj¹ siê na dwóch odrêbnych, choæ powi¹zanych ze sob¹ przedmiotowo
rynkach:
lokalnym rynku sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
lokalnym rynku us³ug wywozu (usuwania) odpadów sta³ych komunalnych.
Pierwszy z nich, geograficznie okreœlony jest granicami gmin: Gniew i Morzeszczyn. Odpady komunalne sta³e z tych gmin zwo¿one s¹
na jedyne funkcjonuj¹ce na ich terenie wysypisko w Nicponi. Drugi natomiast jest rynkiem o mniejszym zasiêgu terytorialnym, ze
wzglêdów formalnych ograniczonym obszarem gminy Gniew. Zgodnie bowiem z zapisem art. 7 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug usuwania (wywozu) odpadów
komunalnych z terenu danej gminy przez podmiot inny, ni¿ gminne jednostki organizacyjne, uwarunkowana jest koniecznoœci¹
uzyskania zezwolenia wydanego przez w³aœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta. Na rynku tym funkcjonuj¹ i pozostaj¹ wzglêdem
siebie w stosunku konkurencji dwaj przedsiêbiorcy: Spó³ka i wnioskodawca. Efekty powziêcia decyzji regulacyjnych s¹
kwestionowane przez Wnioskodawcê.
W ocenie organu antymonopolowego istotnego znaczenia nabiera fakt, ¿e w przedmiotowym sporze, Gmina wystêpuje w
podwójnej roli - jako faktyczny w³aœciciel Spó³ki (sfera dominium), który dba o interesy swojej w³asnoœci w ten sposób, i¿ przy
stanowieniu prawa miejscowego, a wiêc przy podejmowaniu decyzji o charakterze w³adczym (sfera imperium) sk³ania siê do
preferowania w³asnych przedsiêwziêæ gospodarczych, poprzez budowanie skutecznych barier wejœcia na rynek i przyznanie w pe³ni
zale¿nemu od siebie przedsiêbiorcy prawa wy³¹cznoœci na wykonywanie us³ug wywozu odpadów komunalnych spoza terenu gminy
oraz stanowienie o wysokoœci op³at za przyjmowanie odpadów komunalnych sta³ych na sk³adowisko w Nicponi w ró¿nej wysokoœci,
ni¿szej dla w³asnej Spó³ki i znacznie wy¿szej dla innych przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie na œwiadczenie us³ug w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Gniew.
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Organ antymonopolowy nie kwestionuje koniecznoœci i wysokoœci wprowadzonej z dniem 1 listopada 2000 r. podwy¿ki op³aty za
sk³adowanie lt odpadów, ani te¿ rodzaju kosztów ujêtych w kalkulacji. Jednak¿e skoro w op³acie tej - jak wynika z uzasadnienia do
uchwa³y - uwzglêdnione zosta³y rzeczywiste koszty utrzymania i eksploatacji wysypiska, to wszyscy przedsiêbiorcy odbieraj¹cy na
terenie miasta i gminy Gniew odpady sta³e i dostarczaj¹cy je na wysypisko w Nicponi winni ponosiæ op³atê za przyjêcie lt w tej samej
wysokoœci. Uchwalenie i obowi¹zywanie dwóch ró¿nych stawek - jednej ni¿szej dla w³asnej Spó³ki, drugiej wy¿szej dla jej obecnych i
przysz³ych konkurentów, przy jednoczesnym okreœleniu maksymalnych op³at za odebranie i unieszkodliwianie odpadów powoduje, ¿e
relacje panuj¹ce na regulowanym przez Gminê rynku maj¹ w stosunku do niektórych jego uczestników dyskryminacyjny charakter i s¹
przejawem nadu¿ycia przez ni¹ posiadanej w³adzy rynkowej, poprzez powziêcie uchwa³, których wykonanie przeciwdzia³a
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. W przedmiotowej sprawie dosz³o wiêc do
sytuacji, w której regulator dzia³aj¹cy niejako „w zastêpstwie rynku" okreœli³ jego parametry nie tyle nie uwzglêdniaj¹c regu³y
konkurencji, ale wrêcz wbrew nim, naruszaj¹c tym samym bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy antymonopolowej.
Nie ma przy tym znaczenia, ¿e kwestionowane stawki za sk³adowanie nieczystoœci uchwalone zosta³y w oparciu o kalkulacje
przedstawione przez Spó³kê. Organy samorz¹du terytorialnego, a tak¿e gmina jako w³aœciciel Spó³ki, maj¹ nie tylko prawo ale
i obowi¹zek weryfikacji i kontroli uzyskanych danych pod wzglêdem ich prawid³owoœci i rzetelnoœci, a tak¿e legalnoœci powziêtych na
tej podstawie uchwa³, stanowionych w formie b¹dŸ to aktów prawa miejscowego, b¹dŸ aktów kierownictwa wewnêtrznego.
Odpowiedzialnoœæ za zgodnoœæ dzia³alnoœci prawotwórczej gminy z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem, w tym prawem konkurencji,
spoczywa bezpoœrednio na niej.
W ocenie organu antymonopolowego, skutkiem podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y […] by³o zachwianie regu³ konkurencji
na lokalnym rynku wywozu odpadów komunalnych sta³ych, bowiem obowi¹zuj¹ca od 1 listopada 2000 r. górna granica op³aty
za odebranie i unieszkodliwienie lm3 - w zestawieniu z kosztami sk³adowania 1t odpadów - decyduje faktycznie o op³acalnoœci
prowadzenia na terenie gminy Gniew dzia³alnoœci w zakresie odbioru odpadów komunalnych sta³ych. Jest to równie¿ istotna bariera
wejœcia na ten rynek dla nowych, potencjalnych konkurentów Spó³ki.
Ustalenie przez skar¿on¹ Gminê sprzecznych z ustaw¹ antymonopolow¹ regu³ wspó³zawodnictwa rynkowego narusza przy tym
interes publiczny, bowiem gdyby na rynku sk³adowania odpadów komunalnych sta³ych zapewnione by³y jednolite dla wszystkich jego
uczestników warunki, to wówczas na rynku wywozu tych odpadów zaistnia³aby realna konkurencja o charakterze cenowym
i pozacenowym, z korzyœci¹ dla konsumentów, chocia¿by poprzez zwiêkszenie mo¿liwoœci wyboru wykonawcy us³ug.
Wnioskodawca kwestionowa³ wy³¹czenie Spó³ki na okres 3 lat spod zakazu odbioru odpadów spoza terenu gminy Gniew na mocy
uchwa³y Rady Miejskiej Nr VI/31/99 z dnia 20 stycznia.1999 r. Gmina sk³adaj¹c wyjaœnienia poda³a, i¿ wy³¹czenie to mia³o miejsce
dzia³alnoœæ okresie, kiedy Spó³ka by³a jedynym podmiotem gospodarczym prowadz¹cym na terenie gminy dzia³alnoœæ w zakresie
odbioru, sk³adowania i utylizacji odpadów komunalnych. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ Spó³ka ju¿ w dniu 22 lutego 1999 r. zawar³a z
Zarz¹dem Gminy Morzeszczyn umowê na œwiadczenie na rzecz tej gminy us³ug w zakresie wywozu odpadów komunalnych, które
sk³aduje na wysypisku w Nicponi - wspólnym dla obu gmin, wy³¹czenie to w ocenie organu antymonopolowego wyraŸnie wskazuje na
d¹¿enie do zabezpieczenia w³asnego interesu przedsiêbiorcy i uprzywilejowanej pozycji poprzez umo¿liwienie mu rozszerzenia
zakresu œwiadczonych us³ug, bowiem zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze pozwala³y przewidywaæ, i¿ prêdzej czy póŸniej na rynku
pojawi siê konkurent w wywozie odpadów, który uzyska zgodê na ich odbiór z terenu gminy Morzeszczyn.[…]
51
DECYZJA
z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie umorzenia postêpowania antymonopolowego przeciwko Zak³adowi Us³ug Pogrzebowych „Market" w Olsztynie
(Nr RBG-23/2001)
Na podstawie art. 104 i art. 105 Kpa, oraz art. 1 ust 1, art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów ( Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹"), w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po
przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek Zak³adu Us³ug Pogrzebowych „Hades" w Biskupcu
o nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej przez Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „Market" w Olsztynie:
- umarza siê postêpowanie antymonopolowe w przedmiocie uznania porozumienia Zak³adu Us³ug pogrzebowych „Market"
w Olsztynie i Zak³adu Patologii i Medycyny S¹dowej w Olsztynie, zmierzaj¹cego do ograniczenia dostêpu do rynku lub
eliminowania z rynku us³ug pogrzebowych innych przedsiêbiorców za praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê,
- nie stwierdza siê stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do rozwoju konkurencji, poprzez istotn¹ ingerencjê w sferê prywatnoœci oraz uci¹¿liwe nagabywaniu potencjalnych
klientów w miejscach niepublicznych,
- uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê uzyskiwanie informacji o danych rodzin osób zmar³ych od pracowników szpitala
w Biskupcu, celem szybkiego docierania do tych rodzin i nagabywania ich do skorzystania z us³ug pogrzebowych Zak³adu Us³ug
Pogrzebowych „Market" i nakazuje siê zaniechania jej stosowania.
UZASADNIENIE
Zak³ad Us³ug pogrzebowych „Hades" w Biskupcu (dalej: „Wnioskodawca") zwróci³ siê do organu antymonopolowego
o rozpatrzenie [...] skargi na Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „Market" (dalej: „Uczestnik") dzia³aj¹cy na tym samym terenie, który stosuje
nieuczciw¹ konkurencjê. Wnioskodawca zarzuci³ Uczestnikowi, i¿ ten dzier¿awi pomieszczenia szpitalne i przyszpitalne, które
formalnie zajmuje Zak³ad Patologii i Medycyny S¹dowej przy szpitalu w Biskupcu. W Zak³adzie Patologii i Medycyny Sadowej pracuj¹
osoby, które uniemo¿liwiaj¹ rodzinom osób zmar³ych dokonanie wyboru przedsiêbiorcy zajmuj¹cego siê organizowaniem us³ug
pogrzebowych.
Na podstawie zgromadzonych danych dotycz¹cych lokalnego rynku us³ug pogrzebowych stwierdziæ nale¿y, ¿e Uczestnik posiada
na wyodrêbnionym przez organ antymonopolowy rynku pozycje dominuj¹c¹.
Rynek w³aœciwy zosta³ zawê¿ony do miast Biskupiec a Uczestnik zwi¹zany jest z miejscowym szpitalem umowami dziêki, którym
faktycznie ma u³atwiony dostêp do zw³ok.[…] powi¹zanie uczestnika ze szpitalem nie stanowi samo w sobie naruszenia prawa,
natomiast ma istotny wp³yw na pozycjê rynkow¹ przedsiêbiorcy pogrzebowego.
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Prezes Urzêdu stoi na stanowisku, i¿ wynajmowanie pomieszczeñ przez szpital podmiotom trzecim, w tym przypadku
Uczestniczce, nie jest sprzeczne z prawem. Przedmiotem zainteresowania organu antymonopolowego […] by³o ustalenie, czy fakt
wynajmowania pomieszczeñ szpitalnych wykorzystywany jest przez uczestniczkê jako instrument zak³ócaj¹cy woln¹ konkurencjê na
lokalnym rynku pogrzebowym.
Art. 4 pkt 4 ustawy zawiera legaln¹ definicjê porozumienia, w myœl której przez porozumienie nale¿y rozumieæ m.in. umowy,
uzgodnienia zawierane miedzy przedsiêbiorcami lub ich zwi¹zkami. W toku postêpowania antymonopolowego jednoznacznie
ustalono, i¿ Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „Market" oraz Zak³ad Patologii i Medycyny S¹dowej to jeden przedsiêbiorca.
W kwestii uzyskiwania danych osobowych osób zmar³ych w szpitalu od personelu szpitalnego, Prezes Urzêdu da³ wiarê
zeznaniom œwiadków. Zdaniem organu antymonopolowego takie dzia³ania s¹ sprzeczne z prawem a wykorzystywanie powi¹zañ
uczestniczki z miejscowym szpitalem powinno zostaæ niezw³ocznie zaniechane.
Prawo pochowania zw³ok ma najbli¿sza rodzina osoby zmar³ej. Prawo pochowania zw³ok jest prawem podmiotowym obejmuj¹cym
wybór miejsca i sposobu pochowania zw³ok, jak równie¿ miejsca spoczynku (vide: wyrok Sadu Najwy¿szego Izba Cywilna z dnia 1 lipca
1968 r., sygn. akt I CR 252/68). Uczestniczka w odniesieniu do zw³ok szpitalnych jest ich przechowawc¹ a nie dysponentem.[…]
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DECYZJA
z dnia 18 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Robert Bosch GmbH w Niemczech
nad Mannesmann Rexroth AG w Niemczech
(Nr DDP-29/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze przejêcia przez Robert Bosch GmbH w Niemczech kontroli nad Mannesmann Rexroth AG w Niemczech.[…]
53
DECYZJA
z dnia 18 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Siemens AG w Niemczech nad Atecs
Mannesmann AG w Niemczech
(Nr DDP-28/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na zamiarze przejêcia przez Siemens AG w Niemczech bezpoœredniej kontroli nad Atecs Mannesmann AG w Niemczech, poprzez
nabycie akcji tej Spó³ki w iloœci powoduj¹cej osi¹gniêcie ponad 50% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.[…]
54
DECYZJA
z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Actia-Poltik Sp. z o.o.
w £odzi przez Zak³ady Mechanizmów Precyzyjnych „ Mera-Poltik" Sp. z o.o. w £odzi i Actia S.A. we Francji
(Nr DDP-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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na utworzeniu przez Zak³ady Mechanizmów precyzyjnych „Mera-Poltik" Sp. z. o.o. w £odzi i Actia S.A. we Francji wspólnego
przedsiêbiorcy pod nazw¹ Actia-Poltik Sp. z o.o. w £odzi.[…]
55
DECYZJA
z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Partner Marketing AG w Szwajcarii
akcji Fabryki Wagon S.A w Ostrowie Wielkopolskim.
(Nr RPZ-13/2001)
Na podstawie art.17 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Partner Marketing AG
w Szwajcarii akcji powoduj¹cych osi¹gniêcie 30% g³osów na walnym zgromadzeniu Fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.[…]
56
DECYZJA
z dnia 24 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Petro-Oil Podlaskie
Centrum Sprzeda¿y Sp. z o.o. w Bia³ymstoku przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe „LTL" Sp. z o.o. w
Bia³ymstoku oraz Petro-Oil Sp. z o.o. w Krakowie
(Nr RLU-16/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cej na utworzeniu przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo U³ugowe ,,LTL " Sp. z o.o. w Bia³ymstoku oraz Petro-Oil Sp. z
o.o. w Krakowie nowego przedsiêbiorcy pod nazw¹ Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzeda¿y Sp. z o.o. w Bia³ymstoku.[…]
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57
DECYZJA
z dnia 24 lipca 2001 r.
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Miejskie Wodoci¹gi Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
(Nr RBG 27/2001)
Na podstawie art. 104 § 1 Kpa, art. 9 i art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319), w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu" lub
„organem antymonopolowym"), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek Jana i Urszuli
Wojtynkiewiczów, reprezentowanych przez Barbarê Wojtynkiewicz, wynajmuj¹cych lokale mieszkalne, znajduj¹ce siê w budynku przy
ul. Lubelskiej 15 w Bydgoszczy - o nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na bydgoskim rynku dostaw wody i odprowadzania œcieków przez
Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizacjê Sp. z o.o. w Bydgoszczy, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê narzucenie przez Miejskie
Wodoci¹gi i Kanalizacjê Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w „Regulaminie zasad korzystania z us³ug w zakresie dostawy wody i odbioru
œcieków oraz obowi¹zków spó³ki wobec odbiorców us³ug" systemu rozliczania siê za dostarczan¹ wodê polegaj¹cego na zawieraniu
umów o dostawê wody z najemc¹ lokalu tylko w przypadku, gdy wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku zaopatrzone s¹
w wodomierze, co przynosi Miejskim Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. nieuzasadnione korzyœci i nakazuje zaniechania jej stosowania.
UZASADNIENIE
Do organu antymonopolowego zwrócili siê Jan i Barbara Wojtynkiewiczowie z wnioskiem o wszczêcie postêpowania
antymonopolowego przeciwko Miejskim Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dalej Uczestnik). Wnioskodawcy zarzucili
Uczestnikowi, i¿ ten, zamiast rozliczaæ siê bezpoœrednio z najemcami poszczególnych lokali mieszkalnych za dostawy wody, obci¹¿a
tymi op³atami w³aœcicieli kamienicy. Uczestnik na lokalnym, bydgoskim rynku dostaw wody i œcieków jest monopolist¹, jedynym
podmiotem dostarczaj¹cym wodê i odprowadzaj¹cym œcieki.
Ustawa z dnia 24 paŸdziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1980 r. Nr 38, poz. 230 ze. zm.), w artykule 102 stanowi, ¿e
wprowadzanie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych wymaga zawarcia umowy z w³aœcicielem lub wskazanym przez niego
u¿ytkownikiem tych urz¹dzeñ, natomiast za pobieran¹ wodê i za œcieki wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych
w³asnoœæ Pañstwa pobiera siê op³aty (art. 104 Prawa wodnego). Na podstawie art. 107 ust. 3 pkt 1-3 Prawa wodnego, Rada Ministrów
wyda³a rozporz¹dzenie z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad
ustalania op³at za wodê i wprowadzanie œcieków (Dz. U. nr 151, poz. 716 ze zm.).
Prezes Urzêdu stoi na stanowisku, ¿e narzucanie w³aœcicielom budynków obowi¹zku uiszczania op³at za wodê zu¿yt¹ przez
najemców, w przypadku, gdy poszczególne lokale mieszkalne nie s¹ zaopatrzone w wodomierze, jest praktyk¹ sprzeczn¹ z prawem
i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Opieraj¹c siê na ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 1995 r. Nr 105, poz. 509 ze zm.) stwierdziæ nale¿y, ¿e op³aty za wodê i odbiór nieczystoœci p³ynnych s¹
œwiadczeniami zwi¹zanymi z eksploatacj¹ mieszkania i nie wchodz¹ w sk³ad czynszu. Za wodê i œcieki najemca p³aciæ mo¿e
bezpoœrednio dostawcy wody lub za poœrednictwem wynajmuj¹cego (vide: art. 22 ust. 2 ustawy o najmie lokali...).
W ocenie organu antymonopolowego, wprowadzenie jednego tylko sposobu rozliczania siê Uczestnika z najemcami lokali jest
przyk³adem dyskryminowania w³aœcicieli budynków mieszkalnych przez lokalnego monopolistê sieciowego w sektorze wodnoœciekowym. Analizuj¹c kwestiê rozliczeñ za œwiadczenia zwi¹zane ze stosunkiem najmu, zwróciæ nale¿y uwagê na upoœledzon¹
pozycjê w³aœcicieli nieruchomoœci (wynajmuj¹cych). W pierwszym rzêdzie podkreœliæ trzeba, i¿ umowa najmu miêdzy dwoma
równoprawnymi podmiotami nie jest jedynym Ÿród³em powstania tego rodzaju zobowi¹zañ. W Polsce wielu w³aœcicieli budynków
(w tym wnioskodawcy) „otrzyma³o" lokatorów w drodze decyzji administracyjnej. Lokatorzy ci zobowi¹zani s¹ do p³acenia relatywnie
niskich czynszów, nie pokrywaj¹cych kosztów utrzymania nieruchomoœci. Organy w³adzy lokalnej nada³y lokatorom prawa do lokalów,
w budynkach bêd¹cych w³asnoœci¹ prywatn¹, a nastêpnie domagaj¹ siê ponoszenia kosztów za us³ugi œwiadczone na rzecz tych
lokatorów, przez spó³kê komunaln¹ od w³aœcicieli budynków.
Praktyka taka wi¹¿e siê z oczywistymi, nieuzasadnionymi korzyœciami dla Uczestnika, któremu znacznie ³atwiej egzekwowaæ
nale¿noœci za wodê dostarczan¹ do ca³ego budynku od pojedynczego w³aœciciela, ni¿ od wielu najemców.
Nie mo¿na zgodziæ siê ze stanowiskiem Urzêdu Rozwoju Miast [...], wed³ug którego dostawca wody rozlicza siê z w³aœcicielem
(zarz¹dc¹) nieruchomoœci na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego. S¹d Najwy¿szy - Izba Cywilna, w uchwale z dnia 5 lutego
1998 r. (sygn. akt III CZP 71/97) stwierdzi³, i¿ „wadliwe jest za³o¿enie, ¿e z prawa w³asnoœci wynika obci¹¿enie op³at¹ za wodê
i odprowadzane œcieki. Obowi¹zek taki musia³by zostaæ na³o¿ony przez ustawê, czego prawodawca nie uczyni³. Podobnie rzecz siê ma,
je¿eli chodzi o administratora nieruchomoœci i najemcê lokalu. Bez znaczenia jest kwestia w³asnoœci wewnêtrznej instalacji wodno kanalizacyjnej za wodomierzem g³ównym". Przepisy art. 1 rozporz¹dzenia z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia
w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie œcieków (Dz. U. Nr 151, poz. 716 ze zm.) stanowi
wprawdzie, i¿ utrzymanie i eksploatacja studni publicznych i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym
nale¿y do w³aœcicieli tych urz¹dzeñ, lecz pojêcie „utrzymanie i eksploatacja urz¹dzeñ" nie obejmuje pobierania op³at za dostawê wody i
odprowadzanie œcieków (vide: § 2 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia).
Organ antymonopolowy stoi na stanowisku, i¿ Uczestnik winien - obok oferty pobierania od najemców op³at za rzeczywiœcie zu¿yt¹
wodê (w oparciu o odczyty wodomierzy przy lokalach mieszkalnych) - umieœciæ w regulaminie ofertê rycza³towego rozliczania siê
z najemcami w oparciu o odczyt z wodomierza g³ównego, wskazuj¹cego iloœæ zu¿ytej wody przez wszystkich lokatorów budynku.
Decyzjê o wyborze rozliczania siê z uczestnikiem podjêliby najemcy, którzy mogliby dokonaæ zakupu i zainstalowania wodomierzy lub
rozliczaæ siê w formie rycza³tu. Rozwi¹zanie takie jest zgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. W³aœciciele nieruchomoœci w szczególnoœci, gdy najemcy zalegaj¹ z op³atami - zmuszani s¹ w tej chwili do p³acenia za wodê, której de facto nie zu¿yli. Sytuacja taka
w sposób szczególnie ra¿¹cy narusza zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w przypadkach, gdy Ÿród³em stosunku zobowi¹zaniowego
miêdzy wynajmuj¹cym a najemc¹ nie by³a umowa zawarta w oparciu o art. 3531 Kc (zasada swobody umów), ale w oparciu o w³adczy
akt organu administracji publicznej (decyzja najmu).
Podkreœliæ na koniec nale¿y, ¿e organ antymonopolowy prowadzi postêpowania administracyjne, których celem jest ochrona
porz¹dku publicznoprawnego, a nie indywidualnych interesów poszczególnych wnioskodawców, którzy spory prywatnoprawne
toczyæ mog¹ przed s¹dami powszechnymi. W zwi¹zku z powy¿szym Prezes Urzêdu nie rozstrzyga w niniejszej decyzji o prawach i
obowi¹zkach ³¹cz¹cych Pañstwa Wojtynkiewiczów, wnioskodawców niniejszego postêpowania, najemców lokali [...] i Miejskie
Wodoci¹gi i Kanalizacjê Sp. z o.o. Konkretny stan faktyczny, zasygnalizowany przez wnioskodawców stanowi³ jedynie podstawê do
zakwestionowania ogólnych mechanizmów rozliczania siê sieciowego monopolisty z w³aœcicielami i najemcami lokali. […]
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DECYZJA
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sara Lee/DE N.V. w Holandii
nad Kawomat Sp. z o.o. w PrzeŸmierowie
(Nr DDF-41/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu przez Sara Lee/DE N.V. w Holandii kontroli nad Kawomat Sp. z o.o. w PrzeŸmierowie.[…]
59
DECYZJA
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sara Lee/DE N.V. w Holandii nad
Przedsiêbiorstwem Prima S.A w Poznaniu.
(Nr DDF-42/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na
przejêciu przez Sara Lee/DE N.V. w Holandii kontroli nad Przedsiêbiorstwem Prima S.A. w Poznaniu.[…]
60
DECYZJA
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Incenti S.A. w Warszawie
przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie i Prokom Software S.A. w Warszawie
(Nr DDF-43/2001).
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na utworzeniu przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie i Prokom Software S.A. w Warszawie wspólnego przedsiêbiorcy pod
nazw¹ Incenti S.A. w Warszawie.[…]
61
DECYZJA
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu spó³ki Poltransrail Sp. z o.o. w Poznaniu przez PKP
CARGO S.A. w Katowicach i DB Cargo w Niemczech
(Nr DDI-39/2001)
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) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na
utworzeniu przez PKP CARGO S.A. w Katowicach i DB Cargo w Niemczech spó³ki pod firm¹ Poltransrail Sp. z o.o. w Poznaniu.[…]
62
DECYZJA
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. we Wrzeœni.
(Nr RPZ-15/2001)
I. Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 9 w zwi¹zku. z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹"), po rozpoznaniu sprawy wszczêtej na wniosek Jana Radzia³owskiego,
w³aœciciela Zak³adu Us³ug Pogrzebowych we Wrzeœni, przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. we Wrzeœni, w
imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê stosowanie przez to Przedsiêbiorstwo praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku administrowania miejscowym cmentarzem
komunalnym oraz rynku administrowania prosektorium znajduj¹cym siê na terenie szpitala ZOZ we Wrzeœni, poprzez przeciwdzia³anie
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania i rozwoju konkurencji na rynku us³ug pogrzebowych w tym mieœcie w
drodze:
- uniemo¿liwiania wnioskodawcy wykonywania pe³nego zakresu tych us³ug na terenie tego cmentarza,
- utrudniania wnioskodawcy wykonywania us³ug pogrzebowych wobec osób zmar³ych w szpitalu ZOZ we Wrzeœni poprzez
odmowê zamieszczenia na drzwiach prosektorium informacji o zakresie us³ug œwiadczonych przez jego zak³ad, przy
równoczesnym zamieszczeniu w tym miejscu informacji o mo¿liwoœci nabycia trumny we w³asnym zak³adzie pogrzebowym, i
nakazuje siê zaniechanie ich dalszego stosowania.
II. Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy nak³ada siê na Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. karê pieniê¿n¹ w
wysokoœci 3.809 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce osiemset dziewiêæ z³otych).
III. Na podstawie art. 90 ww. ustawy decyzji w pkt. I nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
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UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury w Poznaniu wp³yn¹³ wniosek Jana Radzia³owskiego - w³aœciciela
Zak³adu Us³ug Pogrzebowych Przedsiêbiorstwa we Wrzeœni (dalej: „Wnioskodawca") z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania
administracyjnego przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych Spó³ce z o.o. we Wrzeœni (dalej: „PUK"). Wnioskodawca uzna³, i¿
trudnoœci, z jakimi spotyka siê próbuj¹c rozwin¹æ dzia³alnoœæ w zakresie wykonywania us³ug pogrzebowych oraz sprzeda¿y trumien na
terenie miasta Wrzeœnia wynikaj¹ z faktu ³¹czenia przez PUK funkcji administratora cmentarza komunalnego oraz administratora
kostnicy szpitalnej z prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie wykonywania us³ug pogrzebowych, w tym organizowania pogrzebów.
Zdaniem Wnioskodawcy odmowa zamieszczenia reklamy jego firmy na drzwiach prosektorium, obok szyldu informuj¹cego o zakresie
us³ug œwiadczonych przez PUK, ogranicza mo¿liwoœæ uzyskania zleceñ organizowania pogrzebów osób zmar³ych w szpitalu, bowiem
rodziny tych zmar³ych skierowywane s¹ wprost do PUK w momencie odbioru zw³ok z szpitala. Po przeprowadzeniu postêpowania
administracyjnego Urz¹d ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³ka z o. o. we Wrzeœni jest spó³k¹ powo³an¹ przez Gminê Wrzeœnia, bêd¹c¹ jedynym
jego udzia³owcem, celem dzia³ania na terenie Miasta i Gminy we Wrzeœni, w szczególnoœci wykonywania zadañ w³asnych Gminy
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku. Zajmuje siê m.in. administrowaniem cmentarza komunalnego i prosektorium
przyszpitalnego, wykonywaniem us³ug pogrzebowych. Wnioskodawca prowadzi zak³ad zajmuj¹cy siê produkcj¹ trumien oraz
wykonywaniem us³ug pogrzebowych. Us³ugi te œwiadczy na terenie miasta i gminy Wrzeœnia.
We Wrzeœni znajduje siê szpital - Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej we Wrzeœni (zwany dalej „ZOZ"), którego
organem za³o¿ycielskim jest starostwo powiatu wrzesiñskiego. Na terenie szpitala znajduje siê prosektorium, w którym
przechowywane s¹ zw³oki osób w nim zmar³ych oraz do którego przywo¿one s¹ zw³oki, na których wykonywana jest sekcja.
Dyrekcja szpitala zawar³a, w trybie bez- przetargowym, umowê dzier¿awy prosektorium z PUK. Na mocy jej postanowieñ PUK
zobowi¹zany jest do bezp³atnego wykonywania us³ug zwi¹zanych z przygotowaniem zw³ok do pochówku oraz dbania o substancjê
oddanych mu pomieszczeñ oraz do zap³aty czynszu dzier¿awnego poprzez wykonywanie m.in. us³ug wywozu i sk³adowania
nieczystoœci, których wartoœæ w gotówce ustalona zosta³a na kwotê 1000 z³ miesiêcznie brutto. Do zawarcia umowy dzier¿awy
prosektorium dosz³o w wyniku negocjacji i porozumienia dyrekcji Szpitala oraz w³adz powiatu. Na drzwiach prosektorium PUK
umieœci³ tablicê informuj¹c¹ o tym, gdzie i kiedy nale¿y zg³osiæ siê w sprawie wydania zw³ok, a poni¿ej tej informacji umieszczono logo
PUK, adres, numery telefonów oraz godziny przyjêæ. Poni¿ej tej tablicy umieszczono drug¹, informuj¹c¹, i¿ w sprawach zakupu trumny
i wywozu zw³ok ww. telefony czynne s¹ ca³¹ dobê.
Urz¹d zwa¿y³, co nastêpuje:
Art. 8 ust. 1 ustawy za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê uznaje nadu¿ywanie przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku,
a poszczególne punkty tego artyku³u przyk³adowo wyliczaj¹ zakazane zachowania. Mo¿liwoœæ postawienia danemu podmiotowi
zarzutu naruszenia art. 8 ww. ustawy zachodzi w sytuacji, gdy podmiot ten zajmuje na wyodrêbnionym rynku pozycjê dominuj¹c¹.
Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy przez pozycjê dominuj¹c¹ rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, która umo¿liwia mu zapobieganie
skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym poprzez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania w znacznym stopniu niezale¿nie od
konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³
w rynku przekracza 40%.
PUK prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w obrêbie trzech rynków us³ug lokalnych: administrowania prosektorium szpitalnym (w
tym przechowywania zw³ok) oraz w zakresie administrowania cmentarzem komunalnym. Zajmuje siê równie¿ wykonywaniem us³ug
pogrzebowych. W dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z pochówkiem zmar³ych mo¿na wyodrêbniæ dwa rynki: rynek administrowania
cmentarzami i wykonywania us³ug cmentarnych oraz rynek wykonywania us³ug pogrzebowych. Pierwszy z tych rynków obejmuje
czynnoœci zwi¹zane z utrzymaniem i prawid³owym funkcjonowaniem cmentarza. Do czynnoœci tych nale¿¹: czynnoœci porz¹dkowe
(m.in. pielêgnacja zieleni, utrzymanie czystoœci, konserwacja urz¹dzeñ cmentarnych), czynnoœci zwi¹zane z rozbudow¹ infrastruktury
cmentarza, czynnoœci administracyjne (zwi¹zane z nadzorem architektoniczno-urbanistycznym, sanitarnym, porz¹dkowym,
prowadzeniem ksi¹g cmentarnych, pobieraniem op³at, udostêpnianiem infrastruktury cmentarza, przechowaniem zw³ok).
Zdaniem Urzêdu celowe jest, aby czynnoœci te wykonywane by³y przez jeden podmiot - w³aœciciela cmentarza lub podmiot,
któremu dzia³alnoœæ tak¹ zlecono w ramach umowy o zarz¹dzanie cmentarzem. W przypadku cmentarza komunalnego we Wrzeœni
czynnoœci te wykonuje PUK, na mocy zawartej z Gmin¹ umowy dzier¿awy cmentarza.
Rynek wykonywania us³ug pogrzebowych obejmuje natomiast czynnoœci zwi¹zane z pochówkiem zmar³ych, tj. organizacjê
pogrzebu, ceremonia³ pogrzebowy (tzw. asysta pogrzebowa), czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem zw³ok do pochówku, kopanie
i zasypywanie grobów. Czynnoœci te wykonywane s¹ tak przez podmioty zarz¹dzaj¹ce cmentarzami, jaki i przez niezwi¹zane z nimi
zak³ady pogrzebowe. Na terenie Wrzeœni czynnoœci te wykonuje PUK oraz zak³ad wnioskodawcy. Jednak¿e na terenie zarz¹dzanego
przez PUK cmentarza dzia³alnoœæ zak³adu wnioskodawcy ogranicza siê do dowiezienia trumny ze zw³okami do kaplicy. PUK nie wyrazi³
zgody na wykonywanie przez wnioskodawcê czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ pogrzebów na tym cmentarzu. Zak³ad wnioskodawcy
nie ma równie¿ prawa do kopania grobów na tym cmentarzu oraz ich zasypywania, jak równie¿ do wykonywania ekshumacji. Tym
samym PUK uniemo¿liwia wnioskodawcy œwiadczenie kompleksowych us³ug pogrzebowych w sytuacji, gdy pogrzeb organizowany
jest na zarz¹dzanym przez niego cmentarzu komunalnym. Takie zachowanie wp³ywa negatywnie na stan i rozwój konkurencji na
lokalnym rynku us³ug pogrzebowych i uzasadnia zakwalifikowanie go jako naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
W zwi¹zku z treœci¹ punktu I decyzji, z momentem jej otrzymania na PUK ci¹¿y obowi¹zek umo¿liwienia wnioskodawcy
zamieszczenia na drzwiach prosektorium informacji o zakresie us³ug œwiadczonych przez jego zak³ad pogrzebowy, w takim samym
zakresie, w jakim zamieszczone s¹ tam informacje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zak³adu pogrzebowego PUK (na etapie zakoñczenia
postêpowania by³a to informacja o mo¿liwoœci zakupu trumien) oraz obowi¹zek umo¿liwienia mu wykonywania na wrzesiñskim
cmentarzu komunalnym kompleksowej obs³ugi pogrzebów.
Zgodnie z treœci¹ art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy, Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ na przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
stanowi¹cej równowartoœæ od 1000 do 5000000 euro, jednak nie wiêkszej ni¿ 10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym
poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary, je¿eli przedsiêbiorca ten dopuœci³ siê naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 ustawy. Wymierzaj¹c
karê w minimalnej, przewidzianej przepisami ustawy wysokoœci, Urz¹d uwzglêdni³ przede wszystkim wyniki finansowe PUK,
osi¹gniête w 2000 r. Pomimo wykazanego dochodu o nieznacznej wysokoœci, Urz¹d nie odst¹pi³ jednak¿e od wymierzenia kary,
uznaj¹c i¿ jej prewencyjny charakter pozytywnie oddzia³ywaæ bêdzie na stan i rozwój konkurencji na lokalnym rynku us³ug
pogrzebowych.
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PUK, jako administrator prosektorium przyszpitalnego, powinien w swoich dzia³aniach przestrzegaæ regu³ konkurencji, stwarzaj¹c
równoprawne warunki dzia³ania wszystkim zak³adom pogrzebowym. Zamieszczaj¹c na drzwiach prosektorium informacjê o godzinach
wydawania zw³ok oraz mo¿liwoœciach kontaktowania siê z jego pracownikami po godzinach otwarcia, nie powinien umieszczaæ
informacji o mo¿liwoœci zakupu trumny, je¿eli informacja taka dotyczy wy³¹cznie jego zak³adu pogrzebowego. Dzia³aj¹c w ten sposób
PUK odsy³a rodziny zmar³ych do w³asnego zak³adu pogrzebowego. W ocenie Urzêdu PUK przeciwdzia³a w ten sposób powstaniu
i rozwojowi konkurencji na lokalnym rynku us³ug pogrzebowych, naruszaj¹c przepis art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.[…]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec, lipiec 2001 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Decyzja z dnia 8.05.2001 r. (nr DDF-14/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez Startskottet 20896 AB w Szwecji udzia³ów AssiDoman Packaging Polska Sp. z. o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 8.05.2001 r. (nr DDI-22/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Przedsiêbiorstwa Stalprodukt S.A.
w Bochni przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie w sprawie zaniechania pobierania
nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
Decyzja z dnia 8.05. 2001 r. (nr DDI-23/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Huty Szk³a Gospodarczego „Irena"
S.A. w Warszawie w sprawie nakazania Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie zaniechania
pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego oraz okreœlenia warunków tego zaniechania
Decyzja z dnia 8.05.2001 r. (nr RWR-10/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przeciwko Zak³adowi Termoenergetycznemu S.A. w Wa³brzychu.
Decyzja z dnia 10.05.2001 r. (nr DDI-24/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eniro AB
w Szwecji nad Panorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie (publ.- poz. 14 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 10.05.2001 r. (nr DDP-10/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Pool
Acquisition Helsinki Oyj w Finlandii nad Sanitec Oyj Apb w Finlandii (publ. - poz. 15 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 10.05.2001 r. (nr RPZ-10/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
udzia³ów „Modena Projekt" w Poznaniu przez SOFTEGARD A/S BYGMESTRE w Danii.
Decyzja z dnia 11.05.2001 r. (nr DDF-15/2001) o umorzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek BRE Service Assistance
Sp. z. o.o. w Warszawie w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Falck Polska Assistance Sp. z. o.o.
w Warszawie udzia³ów Service Assistance Sp. z. o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 11.05.2001 r. (nr DDF-16/2001) o umorzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Atlas Gips Sp. z o.o. w £odzi
w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Atlas Gips Sp. z o.o. udzia³ów w nowotworzonym przedsiêbiorcy
Decyzja z dnia 11.05.2001 r. (nr DDF-18/2001) o umorzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Zanders Feinpapiere AG
w Niemczech w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Metsa-Serla Corporation w Finlandii
akcji Zanders Feinpapiere AG w Niemczech
Decyzja z dnia 11.05.2001 r. (nr RKT- 17/2001) o na³o¿eniu kary na Bogus³awa Lepiarza prowadz¹cego Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe „STARTER" w Czêstochowie za podanie we wniosku dotycz¹cym zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
nabyciu mienia Przedsiêbiorstwa Transportu Samochodowego „TRANSBUD-D¥BROWA GÓRNICZA" w D¹browie Górniczej
nieprawdziwych danych
Decyzja z dnia 11.05.2001 r. (nr RWR-11/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie przeciwko
Zak³adowi Energetycznemu S.A. w Jeleniej Górze
Decyzja z dnia 15.05.2001 (nr DDF-21/2001) o umorzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Havas Advertising International
S.A. we Francji w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Havas Advertising International S.A. w we Francji
udzia³ów Marketing House Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 15.05.2001 r. (nr DDF-22/2001) o umorzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Havas Advertising International
S.A. we Francji w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Havas Adverising International S.A. we Francji
udzia³ów Dialog Galicja Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja z dnia 15.05.2001 r. (nr RLU-11/2001) o umorzeniu postêpowania z wniosku Hañcza s.c. w Suwa³kach w sprawie
stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Zak³ad Energetyczny Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku
Decyzja z dnia 17.05.2001 r. (nr DDF-23/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cej na nabyciu przez Saarberg-Fernwärme GmbH w Niemczech udzia³ów SKT-Skibatron Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 17.05.2001 r. (nr DDP-12/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Ecolab
Inc. w USA nad Henkel-Ecolab Inc. w USA (publ. - poz. 16 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 17.05.2001 r. (nr DDP-13/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez „CEMCON Cementconsulting" Sp. z o.o. w Szczecinie akcji Zak³adów Us³ug Technicznych Recyklingu S.A. w Radomiu.
Decyzja z dnia 22.05.2001 r. (nr DDP-14/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez VKN
Vertribsgesellschaft für Kraftwerksnebenprodukte GmbH & Co. KG w Niemczech, STEAG Entsorgungs GmbH w Niemczech i
MINERALplus Gesellschaft für Mineralstoffaufberaitung und Verwertung GmbH w Niemczech, udzia³ów nowotworzonego
przedsiêbiorcy (publ. - poz. nr 17 w niniejszym Dzienniku)
Decyzja z dnia 22.05.2001 r. (nr RKT- 18/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Wadowicach przeciwko Beskidzkiej Energetyce S.A. w Bielsku Bia³ej
Decyzja z dnia 23.05.2001 (nr DDF-25/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez MetsaSerla Coropration w Finlandii nad Zanders Fainpapiere AG w Niemczech. (publ. - poz. 18 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 23.05.2001r. (nr DDF-26/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Modni
Industrial Packaging Holdings S.A. w Austrii nad Frantschach Œwiecice S.A. w Œwiecicach (publ. - poz. 19 w niniejszym nr
Dziennika)
Decyzja z dnia 23.05.2001 r. (nr DDI-26/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Zak³adów Ceramicznych
„Boles³awiec" Sp. z o.o. w Boles³awcu przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie w sprawie
zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego oraz okreœleniu warunków tego
zaniechania.
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24. Decyzja z dnia 23.05.2001 r. (nr DDP-15/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Fresenius Medical Care AG w Niemczech nad Compol-Nefro S.A. w Poznaniu (publ. - poz. 20 w niniejszym nr Dziennika)
25. Decyzja z dnia 24.05.2001 r. (nr DDP-16/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Kömerling Künstoff GmbH w Niemczech nad Kömerling Polska Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 21 w niniejszym nr Dziennika)
26. Decyzja z dnia 24.05.2001 r. (nr RWA-29/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Stowarzyszenia Dealerów Samochodów Marki SEAT w Kielcach przeciwko Iberia Motor Company S.A. Warszawie
(publ. - poz. 22 w niniejszym nr Dziennika)
27. Decyzja z dnia 24.05.2001 r. (nr RWA-30/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Wêgrowie przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie Oddzia³ Mazowiecki
Zak³ad Gazowniczy „Gazownia Warszawska" w Warszawie.
28. Decyzja z dnia 25.05.2001 r. (nr DDF-27/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, w sprawie z
wniosku Fabryki Mebli „Forte" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej, Mazurskich Mebli International Sp. z o.o. w Olsztynie, Swarzêdzkich
Fabryk Mebli S.A. w Swarzêdzu, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli w Poznaniu przeciwko Zak³adom P³yt
Wiórowych S.A. w Grajewie i Zak³adom P³yt Wiórowych S.A. „Prospoan" S.A. w Wieruszowie nale¿¹cym do grupy kapita³owej
Pflaiderer AG oraz Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku, Krosn-Wood Sp. z o.o. w Mielcu i Kronopol Sp. z o.o. w ¯arach nale¿¹cym do
grupy kapita³owej Kromospan AG.
29. Decyzja z dnia 25.05.2001 r. (nr DDP-17/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Vetoquinol S.A we Francji nad Zak³adami Farmaceutycznymi „Biowet" Sp. z o.o. w Gorzowie
Wielkopolskim.
30. Decyzja z dnia 25.05.2001 r. (nr DDP-18/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Pilinkton Kamienna Góra Sp. z o.o. w Kamiennej Górze przez Pilinkton Nedaerland (No 2) B.V w Holandii
i Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej (publ. - poz. 24 w niniejszym nr Dziennika )
31. Decyzja z dnia 25.05.2001 r. (nr RKR-10/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, w sprawie z
wniosku Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Produkcyjnego „STOL-BET" Sp. z o.o. w D¹browie Tarnowskiej przeciwko Gminie D¹browa
Tarnowska.
32. Decyzja z dnia 25.05.2001 r. (nr RWA-31/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku UNIKAT Konowrocki,
Warpechowska, Widach Spó³ka Jawna w Warszawie przeciwko Polam Warszawa S.A. w Warszawie, Mostostal Warszawa S.A.
w Warszawie oraz NFI Octava S.A. w Warszawie, Polam Nieruchomoœci Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 23 w niniejszym
nr Dziennika)
33. Decyzja z dnia 30.05.2001 r. (nr DDF-28/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez Eureko B.V. w Holandii udzia³ów w Eurobing Service Sp. z o.o.
34. Decyzja z dnia 30.05.2001 r. (nr DDF-30/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez Bank Handlowy S.A. w Warszawie udzia³ów Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowego Spomasz Sp. z o.o. w Warszawie
35. Decyzja z dnia 31.05.2001 r. (nr DDF-29/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Bank Handlowy
S.A. w Warszawie kontroli nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Handlowym Spomasz Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 26
w niniejszym nr Dziennika)
36. Decyzja z dnia 31.05.2001 r. (nr DDP-11/2001) o zakazie dokonania koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Krakowsk¹ Fabrykê
Kabli S.A. w Krakowie kontroli nad Elektrim Kable S.A. w Warszawie
37. Decyzja z dnia 31.05.2001 r. (nr R£O-11/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie przeciwko £ódzkiemu
Zak³adowi Energetycznemu S.A. w £odzi
38. Decyzja z dnia 31.05.2001 r. (nr RKT- 19/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7.11.2000 r. nr RKT-32/00
39. Decyzja z dnia 31.05.2001 r. (nr RWR-12/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Bogus³awa Wróblewskiego i
Zbigniewa Wróblewskiego prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „ELFAZ" s.c. w G³ogowie przeciwko Zak³adowi
Energetycznemu Legnica S.A.
40. Decyzja z dnia 31.05.2001 r. (nr RWR-13/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹ca konkurencjê w sprawie z wniosku Jerzego i
Urszuli GwóŸdŸ -„Drewkom" Import-Export przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu (publ. - poz. 25
w niniejszym nr Dziennika)
41. Decyzja z dnia 1.06.2001 r. (nr DDF-31/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eureko
B.V. w Holandii nad Eurobing Services Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 27 w niniejszym nr Dziennika)
42. Decyzja z dnia 4.06.2001 r. (nr RWA-32/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Rzecznika
Konsumentów w P³ocku przeciwko Zak³adowi Energetycznemu P³ock S.A. w P³ocku.
43. Decyzja z dnia 6.06.2001 r. (nr DDI-27/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku PZH Bartimpex S.A.
w Mariewie przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie (publ. - poz. 29 w niniejszym
nr Dziennika)
44. Decyzja z dnia 6.06.2001 r. (nr DDP-19/2001) w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Multico Sp. z o.o.
w Warszawie akcji Mennicy Pañstwowej S.A. w Warszawie (publ. - poz. 28 w niniejszym nr Dziennika )
45. Decyzja z dnia 6.06.2001 r. (nr RKR-11/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Niepublicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej „BIED" Maria Kuntz-Wojtyna i Krzysztof Ideæ s.c.
w Krakowie przeciwko Ma³opolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Krakowie (publ. - poz. 30 w niniejszym nr Dziennika )
46. Decyzja z dnia 6.06.2001 r. (nr RLU 12/2001) o stwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê i nakazaniu jej zaniechania,
w sprawie z wniosku Ma³gorzaty Karwan i El¿biety Sidor prowadz¹cych spó³kê cywiln¹ Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy
w Tomaszowie Lubelskim oraz Przedsiêbiorstwa Remontowo Produkcyjnego w Tomaszowie Lubelskim przeciwko Wspólnocie
Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim
47. Decyzja z dnia 8.06.2001 r. (nr DDP-20/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez MAN Roland Druckmaschinen Ag w Niemczech akcji AM w Niemczech
48. Decyzja z dnia 8.06.2001 r. (nr DDP-21/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Wytwórniê Pomp Hydraulicznych S.A. we Wroc³awiu
za niezg³oszenie w terminie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Groupe Valfond we Francji akcji Wytwórni Pomp
Hydraulicznych S.A. we Wroc³awiu
49. Decyzja z dnia 8.06.2001 r. (nr RKR-12/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów Bochni w przeciwko Zak³adowi Energetyki Tarnów S.A. w Tarnowie
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50. Decyzja z dnia 11.06.2001 r. (nr DDP-25/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Groupe Societe Anonyme we Francji za niezg³oszenie
w terminie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Groupe Valfond akcji w Wytwórni Pomp Hydraulicznych S.A. we
Wroc³awiu.
51. Decyzja z dnia 13.06.2001 r. (nr RLU 14/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Kancelarii
Prawniczej Radcy Prawnego Mieczys³awa Kaczanowskiego w Lublinie przeciwko Lubelskim Zak³adom Energetycznym Lublin
S.A. w Lublinie
52. Decyzja z dnia 13.06.2001 r. (nr DDF-39/2001) w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Compagne Gervais
Danone S.A. we Francji akcji ¯ywiec Zdrój S.A. w Ciêciwie (publ. - poz. 31 w niniejszym nr Dziennika)
53. Decyzja z dnia 19.06.2001 r. (nr DDF-32/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
POL-MOT Holding S.A w Warszawie nad Port Praski Sp. z o.o. w Warszawie (publ.- poz. 32 w niniejszym nr Dziennika)
54. Decyzja z dnia 19.06.2001 r. (nr R£O-12/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu akcji ZWOLTEX Fabryki
Wyrobów Frotowych i Kocowych S.A. w Zduñskiej Woli przez „Elko" Sp. z o.o. w Zelowie (publ. - poz. 33 w niniejszym nr Dziennika)
55. Decyzja z dnia 20.06.2001 r. (nr DDI-25/2001) o umorzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A
w Warszawie w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DDI 36/98
z dnia 22 lipca 1998 r.
56. Decyzja z dnia 20.06.2001 r. (nr DDI-28/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Agora
S.A. w Warszawie nad Bis-Media Sp. z o.o. w Lublinie
57. Decyzja z dnia 20.06.2001 r. (nr RKT- 20/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Œwiêtoch³owice Sp. z o.o. w Œwiêtoch³owicach za niewykonanie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z
dnia 19.09.2000 r. nr RKT-29/00
58. Decyzja z dnia 20.06.2001 r. (nr R£O-13/2001) o uchyleniu decyzji w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A.
w Warszawie od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów-Delegatura w £odzi nr R£O 15/2000 z dnia 28
grudnia 2000 r.
59. Decyzja z dnia 21.06.2001 r. (nr DDF-33/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy pod nazw¹ „BiznesPartner.pl" w Warszawie przez PRO FUTURO S.A. w Warszawie oraz „MATRIX.PL" S.A.
w Warszawie (publ. - poz. 34 w niniejszym nr Dziennika)
60. Decyzja z dnia 21.06.2001 r. (nr DDI-29/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Produkcyjno Handlowego Wilan Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko PKP S.A. w Warszawie w sprawie nakazania PKP S.A.
zaniechania nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku.
61. Decyzja z dnia 22.06.2001 r. (nr RKR-13/2001) przedsiêbiorców zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu przez
Kroœnieñskie Huty Szk³a „KROSNO" S.A w Kroœnie kontroli nad Hut¹ Szk³a Gospodarczego „BLOWEX-TARNÓW" S.A. w Tarnowie
(publ. - poz. 35 w niniejszym nr Dziennika)
62. Decyzja z dnia 23.06.2001 r. (nr DDF-34/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu ESKULAP Sp. z o.o.
w £om¿y i Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Aptek TAR Sp. z o.o. w Ostro³êce (publ. - poz. 36 w niniejszym nr Dziennika)
63. Decyzja z dnia 25.06.2001 r. (nr DDF-36/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Animex
S.A. w Warszawie nad Opolskimi Zak³adami Drobiarskimi - Continental Grain Company S.A w Opolu (publ. - poz. 37 w niniejszym
nr Dziennika)
64. Decyzja z dnia 25.06.2001 r. (nr DDF-37/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Animex
S.A. w Warszawie nad Contipasz S.A. w Grodkowie (publ. - poz. 38 w niniejszym nr Dziennika)
65. Decyzja z dnia 25.06.2001 r. (nr RBG -21/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, w sprawie z wniosku
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Lubiczu przeciwko Gminie Lubicz
66. Decyzja z dnia 25.06.2001 r. (nr R£O-14/2001) o uchyleniu decyzji Nr R£O 16/2000 z dnia 29.12.2000 r. w sprawie z odwo³ania
Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
67. Decyzja z dnia 26.06.2001 r. (nr DDF-35/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu przez Falck Polska
Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad BRE Services Assistansce Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 39 w niniejszym nr Dziennika)
68. Decyzja z dnia 26.06.2001 r. (nr DDP-23/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Tarmac
International Holdings BV w Holandii nad Bilet S.A. w Lubi¹¿u (publ. - poz. 40 w niniejszym nr Dziennika)
69. Decyzja z dnia 26.06.2001 r. (nr RPZ-12/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej w sprawie z wniosku KabelTon
Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko Multimedia Sieci Sp. z o.o. w Kaliszu
70. Decyzja z dnia 28.06.2001 r. (nr DDI-30/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy ORLEN Morena Sp. z o.o. w Gdañsku przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku i FOX-OIL Sp. z o.o.
w Gdañsku (publ. - poz. 41 w niniejszym nr Dziennika)
71. Decyzja z dnia 28.06.2001 r. (nr DDI-31/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na nabyciu przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju w Wielkiej Brytanii akcji Dalkia Termika S.A. w Warszawie (publ. - poz. 42 w niniejszym nr Dziennika)
72. Decyzja z dnia 28.06.2001 r. (nr RKR-14/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Pracy Przemys³u Spo¿ywczego „Postêp" w Krynicy przeciwko Miastu i Gminie Uzdrowisko Muszyna
73. Decyzja z dnia 28.06.2001 r. (nr RWA-33/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na R.S. Dyrektora
Zarz¹du Domów Komunalnych Warszawa-Œródmieœcie Gmina Warszawa Centrum za nieudzielanie danych i informacji na ¿¹danie
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz.43 w niniejszym nr Dziennika)
74. Decyzja z dnia 28.06.2001 r. (nr RWR-14/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie przeciwko
Wa³brzyskiemu Zwi¹zkowi Wodoci¹gów i Kanalizacji w Wa³brzychu
75. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr DDF-38/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
International Business Machines Corporation w USA nad Informix Corporation w USA (publ. - poz. 46 w niniejszym nr Dziennika)
76. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr DDI-32/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
prze Deutsche Telekom AG w Niemczech udzia³ów Intern-net Polska Sp. z o.o. w Warszawie
77. Decyzja z dnia 29.06.2001 (nr DDI-33/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru koncentracji,
polegaj¹cej na nabyciu przez Deutsche Telekom AG w Bonn udzia³ów VPN Sernice Sp. z o.o. w Warszawie.
78. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr DDI-34/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
przez Deutsche Telekom AG w Bonn udzia³ów Elektrim TV-Tel Sp. z o.o. w Kutnie
79. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr DDI-35/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
przez Deutsche Telekom AG w Niemczech udzia³ów RST El-Net S.A. w Warszawie
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80. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr DDI-38/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku nad Przedsiêbiorstwem Prze³adunku Paliw P³ynnych Naftoport Sp. z o.o. w Gdañsku
(publ. - poz. 44 w niniejszym nr Dziennika)
81. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr DDP-24/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
BioMerieux S.A. we Francji nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Grupy Akzo Nobel, tj. Organom Teknika w Holandii (publ. - poz. 45
w niniejszym nr Dziennika)
82. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr RBG -22/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku przeciwko Elbl¹skim Zak³adom Energetycznym S.A. w Elbl¹gu
83. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr RKT- 21/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Cefarm Czêstochowa
S.A. w Kamyku przeciwko Gminie K³obuck w sprawie naruszenia przez Gminê K³obuck ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów
84. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr RKT- 22/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, w sprawie z wniosku Isuzu
Motors Polska Sp. z o.o. przeciwko Górnoœl¹skiemu Zak³adowi Energetycznemu S.A. w Gliwicach.
85. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr RLU 13/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê oraz na³o¿eniu kary pieniê¿nej
w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Asenizacyjnego „ASTWA" Sp. z o.o. w Bia³ymstoku przeciwko
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bia³ymstoku (publ. - poz. 47 w niniejszym nr Dziennika)
86. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr RLU 15/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku PW
Sp. z o.o. Kalmar z Lublina przeciwko Lubelskim Zak³adom Energetyczym Lubzel S.A. w Lublinie
87. Decyzja z dnia 29.06.2001 r. (nr RWA-34/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Marianny Sipak
i Andrzeja Sipak przeciwko Agencji „Trakt" Magdalena Æwiek-Tylka w Warszawie
88. Decyzja z dnia 4.07.2001 r. (nr RWR-15/01) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie przeciwko
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³ Terenowy w Zielonej Górze
89. Decyzja z dnia 5.07.2001 r. (nr DDP-22/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
przez Eastman Kadak Company w USA zorganizowanej czêœci mienia oraz udzia³ów Bell&Howell Imaging w USA
90. Decyzja z dnia 6.07.2001 r. (nr RGD-14/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku „Messer Polska" Sp. z o.o.
w Chorzowie przeciwko Zak³adom Chemicznym „Police" S.A w Policach (publ. - poz. 48 w niniejszym nr Dziennika)
91. Decyzja z dnia 7.07.2001 r. (nr DDI-40/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku WEB Corporation Polska
Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie
92. Decyzja z dnia 9.07.2001 (nr DDI-36/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
przez Deutsche Telekom AG w Bonn udzia³ów Telefonii Regionalnej Sp. z o.o. w Mys³owicach
93. Decyzja z dnia 9.07.2001 r. (nr RGD-15/2001) o zaniechaniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
Zak³adu Wyrobów Metalowych w Nicponi przeciwko Zak³adowi Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Gniewie
94. Decyzja z dnia 9.07.2001 r. (nr R£O- 15/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Be³chatowie przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Be³chatowie (publ. - poz. 49 w niniejszym nr Dziennika)
95. Decyzja z dnia 9.07.2001 r. (nr RWR-16/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
przeciwko Wa³brzyskiemu Zwi¹zkowi Wodoci¹gów Kanalizacji w Wa³brzychu.
96. Decyzja z dnia 10.07.2001 r. (nr RLU 18/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania na wniosek Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Ostrowi Mazowieckiej przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Oddzia³ Terenowy w Komorowie
97. Decyzja z dnia 11.07.2001 r. (nr RKR-15/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Krakowie przeciwko Zak³adom Energetycznym Kraków S.A. w Krakowie
98. Decyzja z dnia 12.07.2001 r. (nr DDP-26/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Basalt Actien Gesellschaft w Niemczech nad Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy
99. Decyzja z dnia 12.07.2001 r. (nr DDP-27/2001) o umorzeniu postêpowania o w sprawie na³o¿enia kary na „Herbapol-Lublin" S.A.
w Lublinie za niezg³oszenie w terminie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na objêciu akcji w Herbapol Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku
przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „FS-Holding" Korporacja Finansowo-Przemys³owa w Lublinie
100.Decyzja z dnia 12.07.2001 r. (nr RGD-16/2001) o stwierdzeniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
Zak³adów Wyrobów Metalowych w Nicponi przeciwko Gminie Gniew (publ. - poz. 50 w niniejszym nr Dziennika)
101.Decyzja z dnia 12.07.2001 r. (nr RWR-17/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
„INWESTPROJEKT" Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Gminie Milicz
102.Decyzja z dnia 12.07.2001 r. (nr RWR-18/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
GERPOL joint venture Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Zak³adowi Energetycznemu Wroc³aw. S.A. we Wroc³awiu
103.Decyzja z dnia 13.07.2001 r. (nr DDF-40/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
przez Fabrykê Wtryskarek „ PONAR - ¯ywiec" S.A. akcji Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleœnicy S.A
w Oleœnicy.
104.Decyzja z dnia 13.07.2001 r. (nr RBG -23/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adu Us³ug Pogrzebowych
„Hades" w Biskupcu przeciwko Zak³adowi Us³ug Pogrzebowych „Market" w Olsztynie (publ. - poz. 51 w niniejszym nr Dziennika)
105.Decyzja z dnia 13.07.2001 r. (nr RWR-19/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzier¿oniowie przeciwko Przedsiêbiorstwu „Wodoci¹gi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
w Dzier¿oniowie
106.Decyzja z dnia 16.07.2001 r. (nr DDI-37/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na nabyciu
przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku udzia³ów El-Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie
107.Decyzja z dnia 16.07.2001 r. (nr RBG 24/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Pojezierze" w Olsztynie przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
108.Decyzja z dnia 18.07.2001 r. (nr DDP-28/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Siemens
AG w Niemczech nad Atecs Mannesmann AG w Niemczech (publ. - poz. 53 w niniejszym nr Dziennika)
109.Decyzja z dnia 18.07.2001 r. (nr DDP-29/2001) o zgodzie na dokoanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Robert
Bosch GmbH w Niemczech nad Mannesmann Rexroth AG w Niemczech (publ. - poz. 52 w niniejszym nr Dziennika)
110.Decyzja z dnia 20.07.2001 r. (nr RGD 18/01) o umorzeniu postêpowania w sprawie na³o¿enia na KPN Sp. z o.o. w Warszawie kary
pieniê¿nej za niezg³oszenie zamiaru koncentracji
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111.Decyzja z dnia 23.07.2001 (nr DDP-30/2001) o zgodzie na dokonnie koncentracji polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Actia-Poltik Sp. z o.o. w £odzi przez Zak³ady Mechanizmów Precyzyjnych „ Mera-Poltik" Sp. z o.o. w £odzi i Actia
S.A. we Francji (publ. - poz. 54 w niniejszym nr Dziennika)
112.Decyzja z dnia 23.07.2001 r. (nr RBG -25/2001) o niestwierdzeniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ostródzie przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
113.Decyzja z dnia 23.07.2001 r. (nr RBG -26/2001) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 9/2001
z dnia 22.03.2001 r. w sprawie stosowania przez Komunalne Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
114.Decyzja z dnia 23.07.2001 r. (nr RGD-17/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Kadet" w Szczecinie przeciwko Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
115.Decyzja z dnia 23.07.2001 r. (nr RPZ-13/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na nabyciu przez Partner Marketing
AG w Szwajcarii akcji Fabryki Wagon S.A w Ostrowie Wielkopolskim (publ. - poz. 55 w niniejszym nr Dziennika )
116.Decyzja z dnia 24.07.2001 r. (nr RBG-27/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Jana i Urszuli
Wojtynkiewiczów przeciwko Miejskim Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy (publ. -poz. 57 w niniejszym
nr Dziennika)
117.Decyzja z dnia 24.07.2001 r. (nr RLU-16/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzeda¿y Sp. z o.o. w Bia³ymstoku przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo
Us³ugowe „LTL" Sp. z o.o. w Bia³ymstoku oraz Petro-Oil Sp. z o.o. w Krakowie (publ.- poz. 56 w niniejszym nr Dziennika)
118.Decyzja z dnia 26.07.2001 r. (nr RKT- 28/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku firmy
Handlowo-Us³ugowej „KASPERCZYK" s.c. w Czeladzi przeciwko „CALIA" s.c. w Czeladzi
119.Decyzja z dnia 27.07.2001 r. (nr RGD-20/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z
wniosku Barbary Sobczyk przeciwko Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska" w Dymnicy
120.Decyzja z dnia 27.07.2001 r. (nr RGD-21/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie przeciwko Telewizji
Kablowej SzelSat Sp. z o.o. w Gdyni i Miejskiemu Zak³adowi Gospodarki Mieszkaniowej w E³ku
121.Decyzja z dnia 27.07.2001 r. (nr RGD-22/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie przeciwko Telewizji
Kablowej SzelSat Sp. z o.o. w Gdyni i Spó³dzielni Mieszkaniowej „JEDNOŒÆ" w E³ku
122.Decyzja z dnia 27.07.2001 r. (nr RGD-23/2001) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie przeciwko Telewizji
Kablowej SzelSat Sp. z o.o. w Gdyni i Spó³dzielni Mieszkaniowej „JEDNOŒÆ" w E³ku (w upad³oœci)
123.Decyzja z dnia 30.07.2001 r. (nr RBG-29/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Tucholi przeciwko Zak³adom Automatyki Przemys³owo -Ciep³owniczej „PECTOR"
s.c. w Toruniu
124.Decyzja z dnia 30.07.2001 r. (nr RWR-20/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Ewy Makówki prowadz¹cej
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Handel i Us³ugi w Szklarskiej Porêbie przeciwko Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. w Warszawie.
125.Decyzja z dnia 31.07.2001 r. (nr DDF-41/2001) o zgodzie na koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sara Lee/DE N.V.
w Holandi nad Kawomat Sp. z o.o. w PrzeŸmierowie (publ. - poz. 58 w niniejszym nr Dziennika )
126.Decyzja z dnia 31.07.2001 r. (nr DDF-42/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sara
Lee/DE N.V. w Holandi nad Przedsiêbiorstwem Prima S.A. w Poznaniu (publ.- poz. 59 w niniejszym nr Dziennika )
127.Decyzja z dnia 31.07.2001 r. (nr DDF-43/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Incenti S.A. w Warszawie przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie i Prokom Software S.A. w Warszawie
(publ. - poz. 60 w niniejszym nr Dziennika)
128.Decyzja z dnia 31.07.2001 r. (nr RPZ-15/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Jana
Radzia³owskiego w³aœciciela Zak³adu Us³ug Pogrzebowych we Wrzeœni przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych
Sp. z o.o. we Wrzeœni (publ. - poz. 62 w niniejszym nr Dziennika)
129.Decyzja z dnia 31.07.2001 (nr DDI-39/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Poltransrail Sp. z o.o. w Poznaniu przez PKP CARGO S.A. w Katowicach i DB Cargo w Niemczech (publ. - poz. 61
w niniejszym nr Dziennika)
130.Decyzja z dnia 31.07.2001 r. (nr RPZ-14/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
In¿ynieryjnego TRUST Sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Poznañskim Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Poznaniu
131.Decyzja z dnia 31.07.2001 r. (nr RBG-31/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Roberta
Barmy prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „ELEKTROMET" Iwona
i Robert Barma w Bia³ej Piskiej przeciwko Gminie Bia³a Piska
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WYROK
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie z odwo³ania £ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(sygn. akt XVII Ama 84/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dnia 25 czerwca 20001 r. w Warszawie sprawy z odwo³ania
£ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zainteresowani: 1. Urz¹d Miasta £odzi w £odzi, 2. Firma H. Skrzydlewska w £odzi, o przeciwdzia³anie
praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania £ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Pogrzebowych i Osób
Wspó³pracuj¹cych w £odzi od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 8 maja 2000 r. nr R£O 4/2000:
1.) oddala odwo³anie,
2.) zas¹dza od £ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi na rzecz:
a) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê z³ 900 (dziewiêæset z³) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego
b) Urzêdu Miasta £odzi w £odzi kwotê z³ 900 (dziewiêæset z³) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego
c) Firmy H. Skrzydlewska w £odzi kwotê z³ 900 (dziewiêæset z³) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego
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UZASADNIENIE:
Decyzj¹ nr R£O 4/2000 z dnia 8 maja 2000 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu wniosku
£ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi przeciwko Miastu £ódŸ i firmie H.
Skrzydlewska w £odzi odmówi³ uwzglêdnienia wniosku w przedmiocie stwierdzenia i nakazania zarzuconej praktyki monopolistycznej
polegaj¹cej na zawarciu porozumienia ograniczaj¹cego dostêp do rynku us³ug pogrzebowych na terenie £odzi lub eliminuj¹cego z tego
rynku przedsiêbiorców nie objêtych porozumieniem zawartym przez Miasto £ódŸ i Firmê H. Skrzydlewska w formie umów
przyznaj¹cych Firmie H. Skrzydlewska wy³¹cznoœæ na akwizycjê us³ug pogrzebowych we wszystkich zarz¹dzanych przez Miasto £ódŸ
Urzêdach Stanu Cywilnego w £odzi.
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 Nr 52 poz. 54 ze zm.) chroni interes publiczny co wynika z treœci art. 1 ust 1 tej ustawy. „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 sprawie winien on byæ ustalony
i konkretyzowany. Organ administracji - Prezes Urzêdu winien byæ w toku postêpowania i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem tego
interesu, albowiem wynika to z jego zadañ w strukturze administracji publicznej - art. 7 Kpa. Publiczny znaczy dotycz¹cy ogó³u,
dostrze¿ony przez nieokreœlon¹ z góry liczbê osób, a nie jednostki, czy te¿ okreœlon¹ grupê.
A zatem podstaw¹ do zastosowania przez Prezesa Urzêdu przepisów ustawy antymonopolowej winno byæ uprzednio
stwierdzone, ¿e zosta³ naruszony interes publicznoprawny, a nie interes prawny jednostki czy te¿ grupy. W przypadku naruszenia
interesów jednostki lub grupy winny byæ uruchamiane indywidualne œrodki prawne a nie ustawa, która okreœla „ zasady podejmowania
w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów".
W rozpatrywanej sprawie zosta³o wszczête na wniosek nielicznej grupy zainteresowanych osób - pojedynczej osoby prawnej
tj. Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi. W ocenie S¹du celem Stowarzyszenia by³o
w istocie uniewa¿nienie umów jakie Miast £ódŸ zawar³o z Firm¹ H. Skrzydlewska prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ w zakresie us³ug
pogrzebowych.
Stwierdziæ nale¿y, i¿ nie ka¿de naruszenie prawa w stosunkach cywilnoprawnych kwalifikujê sprawê do postêpowania
antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczaj¹cych konkurencje. Decyduje o tym naruszenie przez podmiot gospodarczy
w nastêpstwie stosowania zabronionych praktyk monopolistycznych, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, interesu publicznoprawnego.
Naruszenie zaœ tego interesu ma miejsce wtedy, gdy skutki dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ dotykaj¹ szerszego krêgu uczestników rynku,
wzglêdnie gdy dzia³ania te wywo³uj¹ w rynku inne niekorzystne zjawiska - vide wyrok 24.01.1991 r., sygn. akt. XV Amr 8/90 (OG 1991
poz. 35, z komentarzem Z. Marmaja).
W ocenie S¹du nawet, gdyby umowy zawarte pomiêdzy Miastem £ódŸ a Firm¹ H. Skrzydlewska uznane zosta³y za sprzeczne
z prawem, skutki tych umów nie dotykaj¹ szerszego krêgu uczestników rynku. Dotykaj¹ interesów pojedynczej osoby prawnej Stowarzyszenia. Przes¹dza to o braku mo¿liwoœci domagania siê ochrony prawnej na gruncie ustawy antymonopolowej bez
uprzedniego odniesienia siê do art. 1 ustawy antymonopolowej, nie wyklucza natomiast mo¿liwoœci siêgania po inne indywidualne
œrodki prawne maj¹ce na celu ochronienie interesów prawnych Stowarzyszenia.
Zwa¿yæ równie¿ nale¿y, i¿ S¹d Antymonopolowy, jak Sad I instancji, nie prowadzi postêpowania dowodowego z urzêdu
(kontradyktoryjnoœæ procesu). ¯adna ze stron nie zg³osi³a wniosków dowodowych. S¹d dokona³ wiec oceny materia³u dowodowego
stosownie do art. 231 Kpc.
Zgodnie z art. 4 pkt 4 nieobowi¹zuj¹cej ustawy antymonopolowej oraz zgodnie z art. 5 pkt. 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zakazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny
sposób konkurencji na rynku w³aœciwym polegaj¹ce w szczególnoœci na ograniczeniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku
przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem. W ocenie S¹du w rozpatrywanej sprawie nie wyst¹pi³a ¿¹dna z przes³anek wy¿ej
okreœlonych.[…]
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WYROK
z dnia 4 lipca 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Energetyki Szczeciñskiej S.A. w Szczecinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(sygn. akt. XVII Ama 100/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dnia 4 lipca 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania Energetyki Szczeciñskiej S.A w Szczecinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zainteresowany: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Policach, o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym na skutek
odwo³ania Energetyki Szczeciñskiej S.A. w Szczecinie od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
15 czerwca 2000 r. nr RGD 17/00:
1. zmienia zaskar¿on¹ decyzjê Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ca³oœci w ten sposób, ¿e nie stwierdza
stosowania przez Energetykê Szczeciñsk¹ S.A. w Szczecinie praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu przez
Energetykê Szczeciñsk¹ S.A. w Szczecinie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku dostaw energii elektrycznej poprzez na³o¿enie
na cz³onków Spo³ecznego Komitetu Budowy Uzbrojenia Osiedla Stobnica IV w Mierzynie obowi¹zku nieodp³atnego przekazania
na rzecz zak³adu energetycznego wybudowanych w³asnym kosztem i staraniem urz¹dzeñ elektrycznych jak te¿ odmowê
partycypacji w kosztach ich budowy uwzglêdniaj¹cej zasadê ekwiwalentnoœci œwiadczeñ.
2. zas¹dza od Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Policach na rzecz Energetyki Szczeciñskiej S.A. w Szczecinie kwotê z³ 1000
(tysi¹c z³) tytu³em kosztów s¹dowych i kwotê 900 z³ (dziewiêæset z³) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE:
Decyzj¹ nr RGD 17/00 z dnia 15 czerwca 2000 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania wszczêtego na wniosek Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Policach nakaza³ Energetyce Szczeciñskiej S.A. w
Szczecinie zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
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dostaw energii elektrycznej poprzez na³o¿enie na cz³onków Spo³ecznego Komitetu Budowy Uzbrojenia Osiedla Stobnica IV
w Mierzynie obowi¹zku nieodp³atnego przekazania na rzecz zak³adu energetycznego wybudowanych w³asnym kosztem i staraniem
urz¹dzeñ elektrycznych jak te¿ odmowê partycypacji w kosztach ich budowy uwzglêdniaj¹cej zasadê ekwiwalentnoœci œwiadczeñ.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Antymonopolowy ustali³ i zwa¿y³ co nastêpuje:
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 24.02.1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów
(Dz. U. Nr 52 poz. 547 ze zm.) chroni interes publiczny co wynika z treœci art. 1 ust 1 tej ustawy. Art. 1 ww. ustawy brzmi: „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 sprawie winien
on byæ ustalony i konkretyzowany. Organ administracji - Prezes Urzêdu winien byæ w toku postêpowania i przy wydawaniu decyzji
rzecznikiem tego interesu, albowiem wynika to z jego zadañ w strukturze administracji publicznej - art. 7 Kpc. Publiczny znaczy
dotycz¹cy ogó³u, dostrze¿ony przez nie okreœlona z góry liczbê osób, a nie jednostki, czy te¿ okreœlon¹ grupê. A zatem podstaw¹ do
zastosowania przez Prezesa Urzêdu przepisów ustawy antymonopolowej winno byæ uprzednio stwierdzone, ¿e zosta³ naruszony
interes publicznoprawny, a nie interes prawny jednostki czy te¿ grupy (w rozpatrywanej sprawie Komitetu).
Nadto S¹d uzna³ za nie udowodniony fakt narzucenia przez Energetykê warunków umowy. Komitet posiada³ wybór […].Inwestor
móg³ pozostaæ bowiem w³aœcicielem i ponosiæ ciê¿ary z tym zwi¹zane lub przekazaæ nieodp³atnie te urz¹dzenia Energetyce. Wybór
nale¿a³ do inwestora. Skoro inwestor mia³ wybór nie mo¿na uznaæ za spe³nion¹ przes³anki „narzucania umów".
W ocenie S¹du Prezes nie przed³o¿y³ takich dowodów i nie wykaza³ zaistnienia przes³anek okreœlonych w aktualnie
obowi¹zuj¹cym art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z 15.12.2000 r. (dawny art. 5 ust 1 pkt. 6 ustawy z 21.01.1990 r.). Ponadto w ocenie S¹du za
trafny uznaæ nale¿y zarzut przedawnienia podniesiony przez stronê powodow¹.
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie konsumentów nie
wszczyna siê postêpowania, je¿eli do koñca roku, w którym zaprzestano praktykê monopolistyczna up³yn¹³ rok. Przepisy cyt. ustawy
z 15.12.2000 r. wprowadzi³y zmiany do Kpc - (art.107). Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od 1 kwietnia 2001 r. (art. 118 cyt. Ustawy)
S¹d Antymonopolowy mo¿e oddaliæ lub zmieniæ decyzjê Prezesa Urzêdu. Ustawodawca zniós³ mo¿liwoœæ uchylenia decyzji Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.[…]
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Wykaz orzeczeñ wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec, lipiec 2001r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wyrok z dnia 7.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 100/99) w sprawie z odwo³ania Interpegro Trading S.A. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 76/00) w sprawie z odwo³ania LOBBE Opole Sp. z o.o. w Opolu przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 91/00) w sprawie z odwo³ania TV Kabel Sp. z o.o. w Bydgoszczy przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 77/00) w sprawie z odwo³ania Centrali Handlu Wêglem „Wenta-Alfa" Sp. z o.o. w
Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 69/00) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Zak³adu Komunalnego Sp. z o.o. w
Stalowej Woli przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 61/00) w sprawie z odwo³ania Energetyki Poznañskiej S.A. w Poznaniu przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 82/00) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.05.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 80/00) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 78/00) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w D¹browie
Górniczej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 81/00) w sprawie z odwo³ania Stowarzyszenia Odbiorców Dóbr Komunalnych
Budownictwa Indywidualnego dla miasta £odzi przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 90/00) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Us³ug Morskich Gdañsk Pilot Sp. z
o.o. w Gdañsku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 31/01) w sprawie z odwo³ania Marka Kasperczyka prowadz¹cego dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma „Kasperczyk" Produkcja Handel Us³ugi Export-Import w Bêdzinie przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/00) w sprawie z odwo³ania £ódzkiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców
Pogrzebowych i Osób Wspó³pracuj¹cych w £odzi przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz.
64 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 27.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 87/00) w sprawie z odwo³ania Zak³adów T³uszczowych „Kruszwica" S.A. w
Kruszwicy przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 88/00) w sprawie z odwo³ania Polskich Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.06.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 92/00) w sprawie z odwo³ania Urzêdu Miasta i Gminy Góra Kalwaria przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.07.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 100/00) w sprawie z odwo³ania Energetyki Szczeciñskiej S.A. w Szczecinie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 65 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 4.07.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/00) w sprawie z odwo³ania Saur Neptun Gdañsk S.A. z siedzib¹ w Gdañsku
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.07.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 96/00) w sprawie z odwo³ania Stowarzyszenia U¿ytkowników Telewizji Kablowej
„Zachód" w Szczecinku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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WYROK
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Okrêgowej Rady Adwokackiej we Wroc³awiu przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(sygn. akt. I CKN 1217/98)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Okrêgowej Rady Adwokackiej we Wroc³awiu przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym przy udziale zainteresowanego Bronis³awa Turczanika
po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 15 maja 2001 r. na rozprawie kasacji powódki od wyroku S¹du Wojewódzkiego w Warszawie S¹du Antymonopolowego z dnia 15 lipca 1998 r., sygn. akt XVII Ama 32/98,
1. zmienia zaskar¿ony wyrok i uchyla decyzjê Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 1998 r. nr DL WR
6/98 sygn. akt RWR - 59s-1/97/WS/206,
2. zas¹dza od pozwanego Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz powódki kwotê 2000 (dwa tysi¹ce) z³otych
tytu³em zwrotu kosztów postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE:
Wyrokiem z dnia 15 lipca 1998 r. S¹d Wojewódzki w Warszawie - S¹d Antymonopolowy oddali³ odwo³anie Okrêgowej Rady
Adwokackiej we Wroc³awiu od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 1998 r. sygn.
RWS-59s-1/97/WS/206, nakazuj¹cej zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu powstaniu
warunków niezbêdnych do powstania i rozwoju konkurencji na rynku us³ug prawnych poprzez uchylanie siê od wyznaczenia
adwokatowi Bronis³awowi Turczanikowi siedziby wykonywania zawodu we Wroc³awiu. Rozstrzygniêcie to oparte zosta³o na
nastêpuj¹cych ustaleniach.
Adwokat Bronis³aw Turczanik wpisany zosta³ na listê adwokatów w okrêgu dzia³ania Okrêgowej Rady Adwokackiej we Wroc³awiu
uchwa³¹ z dnia 25 listopada 1983 r. W uchwale tej nie wyznaczono siedziby wykonywania zawodu. W dniu 10 czerwca 1991 r. adwokat
ponownie wyst¹pi³ do ORA we Wroc³awiu o wyznaczenie mu siedziby wykonywania zawodu w tym mieœcie, oraz o wyst¹pienie do
Ministra Sprawiedliwoœci o wyra¿enie zgody na prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Odmowna uchwa³a ORA, jak
i oddalaj¹ca odwo³anie uchwa³a Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) zosta³y uchylone przez Naczelny S¹d Administracyjny wyrokiem
z 26 stycznia 1993 r. Kolejn¹ uchwa³¹ z dnia 29 kwietnia 1993 r. wyznaczono adwokatowi siedzibê wykonywania zawodu w mieœcie
Wo³ów. Równie¿ ta uchwa³a, jak i utrzymuj¹ca j¹ w mocy uchwa³a NRA zosta³y uchylone wyrokiem NSA z 31 stycznia 1995 r.
Na wniosek adwokata wszczête zosta³o antymonopolowe postêpowanie administracyjne w celu stwierdzenia, czy wystêpuj¹,
podstawy do uznania dzia³alnoœci ORA we Wroc³awiu za przejaw praktyk monopolistycznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym (zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹" - tekst jedn. Dz. U.
z 1997 r. nr 49 poz. 318 ze zm.). W czasie trwania tego postêpowania ORA we Wroc³awiu podjê³a kolejn¹ uchwa³ê z dnia 19 sierpnia
1997 r. o wyznaczeniu siedziby wykonywania zawodu w Strzelinie, a po uchyleniu tej uchwa³y przez NRA, uchwa³¹ z 18 grudnia 1997 r.
ORA wyznaczy³a siedzibê w Trzebnicy. Odwo³anie adwokata nie zosta³o uwzglêdnione przez NRA. W latach 1991 - 1997 wyznaczono
³¹cznie siedziby wykonywania zawodu we Wroc³awiu w 82 przypadkach. Spoœród adwokatów ubiegaj¹cych siê o wyznaczenie
siedziby w tym mieœcie trzech czeka³o na to 5 lat, pozostali nie d³u¿ej ni¿ 1 - 3 lata. W 1996 r. plan rozmieszczenia adwokatów dla
Wroc³awia nie zosta³ wykonany o 6 osób. Na planowan¹ liczbê adwokatów 170 obsada wynosi³a 164 osoby.
S¹d Antymonopolowy nie podzieli³ zarzutu ORA, i¿ samorz¹d adwokatury nie podlega przepisom ustawy antymonopolowej.
W ocenie S¹du Antymonopolowego trwaj¹ca wiele lat odmowa wyznaczenia siedziby w miejscu zamieszkania adwokata stanowi³a
naruszenie konstytucyjnej zasady wolnoœci gospodarczej. Zawód adwokata, pomimo swojej specyfiki, a zw³aszcza pragmatyki
regulowanej Prawem o adwokaturze, oraz zasadami etyki zawodowej, jest - zdaniem S¹du Antymonopolowego wykonywany
w ramach i na zasadach gospodarki rynkowej. Utrzymywanie stanu ograniczania konkurencji na rynku us³ug pomocy prawnej stwarza
zagro¿enie nadu¿ywania si³y rynkowej ze strony przedstawicieli zawodu adwokata ze szkod¹ dla interesów konsumentów. W ocenie
S¹du Antymonopolowego dzia³alnoœæ samorz¹du adwokatów podlega przepisom ustawy antymonopolowej z nastêpuj¹cych
wzglêdów:
- adwokat prowadz¹cy kancelariê oraz spó³ka i spó³dzielnia z udzia³em adwokatów jest „przedsiêbiorc¹" w rozumieniu art. 2 pkt 1
ustawy. Pojêcie to jest szersze ni¿ w ustawie o dzia³alnoœci gospodarczej z 23 grudnia 1988 r., zatem uchylenie art. 24 tej ustawy
przez ustawê z 27 maja 1997 r. o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, oraz niektórych innych
ustaw (Dz. Nr 75 poz. 471) nie oznacza, ¿e adwokat nie jest przedsiêbiorc¹;
- samorz¹d zawodowy adwokatury, organizuj¹cy wykonywanie zawodu adwokata jest „zwi¹zkiem" w rozumieniu art. 2 ust. 2
ustawy. Zawód adwokata wykonywany jest coraz czêœciej w formach zbli¿onych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
- wykonywanie przez adwokata pomocy prawnej jest „towarem" w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy;
- adwokat prowadz¹cy kancelariê, oraz spó³ka i spó³dzielnia z udzia³em adwokatów przy œwiadczeniu pomocy prawnej s¹
„uczestnikami rynku" w rozumieniu ustawy;
- ORA posiada na rynku us³ug pomocy prawnej pozycjê co najmniej dominuj¹c¹ w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy, a w zakresie us³ug
zastrze¿onych wy³¹cznie dla przedstawicieli zawodu adwokata - pozycjê monopolistyczn¹ w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy;
- pomiêdzy adwokatami œwiadcz¹cymi us³ugi w zakresie pomocy prawnej istniej¹ wiêzi konkurencyjne w rozumieniu art. 2 pkt 8
ustawy, w szczególnoœci z punktu widzenia klientów.
S¹d Antymonopolowy uzna³, ¿e dzia³anie ORA we Wroc³awiu, uniemo¿liwiaj¹ce adwokatowi Bronis³awowi Turczanikowi
wykonywania zawodu w tym mieœcie, stanowi³o ograniczenie konkurencji na rynku us³ug prawnych i narusza³o art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy. Ponadto, dyskryminowa³o tego adwokata, co stanowi³o tak¿e naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy antymonopolowej. S¹d nie
podzieli³ przy tym zarzutu, ¿e dzia³anie ORA by³o zgodne z art. 68 ust. 3 Prawa o adwokaturze, a brak wyznaczenia siedziby
wykonywania zawodu we Wroc³awiu by³ zgodny z zasad¹ prawid³owego rozmieszczenia adwokatów w celu zapewnienia ludnoœci
nale¿ytej pomocy prawnej.
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Wyrok powy¿szy zaskar¿y³a ORA we Wroc³awiu kasacj¹, opart¹ na pierwszej podstawie kasacyjnej okreœlonej w art. 393' pkt 1
k.p.c., zarzucaj¹c naruszenie:
- przepisów art. 1, art. 2 ust. 2, 5, 6, 7 i 8, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym - przez b³êdn¹ ich wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie w odniesieniu do organu samorz¹du zawodowego
adwokatury;
- przepisu art. 17 Konstytucji RP przez b³êdn¹ wyk³adniê i niezastosowanie punktu 1 do samorz¹du zawodowego adwokatury;
- przepisów art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 4a, art. 6, art. 7, art. 8, art. 21 i art. 68 ustawy-Prawo o adwokaturze przez
ich niezastosowanie.
W konkluzji skar¿¹ca wnosi³a o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie ¿¹dania, oraz o zas¹dzenie 2000 z³ tytu³em zwrotu
kosztów postêpowania kasacyjnego.
W odpowiedzi na kasacjê Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Bronis³aw Turczanik wnosili o oddalenie
kasacji z zas¹dzeniem kosztów postêpowania kasacyjnego.S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje.
Zarówno zaskar¿ony wyrok, jak i utrzymana nim w mocy decyzja organu antymonopolowego s¹ b³êdne. Przyczyn tej oceny jest
kilka i ka¿da z nich mog³aby stanowiæ samodzieln¹ podstawê uwzglêdnienia kasacji. W pierwszym rzêdzie nale¿y zwróciæ uwagê na cel
i charakter ustawy z dnia 24 1utego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów w
brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dacie wydania decyzji prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 1997 r., nr 49,
poz. 318), zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹". Ustawa ta (poddawana licznym zmianom i uchylona ostatecznie z dniem 1 kwietnia
2001 r. przez ustawê z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 122, poz. 1319 ze zm.) sama okreœla³a
cel przyjêtej w niej regulacji, jakim by³o zapewnienie rozwoju konkurencji, ochrony przedsiêbiorców nara¿onych na stosowanie praktyk
monopolistycznych oraz ochrona interesów konsumentów. Tak okreœlony cel ustawy pozwala przyj¹æ, ¿e mia³a ona charakter
publicznoprawny i s³u¿y³a (podobnie jak obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa) ochronie ogólnospo³ecznego interesu. 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 o 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 sytuacjê 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.
Tymczasem decyzja organu antymonopolowego, nakazuj¹ca wyznaczenie adwokatowi Bronis³awowi Turczanikowi siedziby
wykonywania zawodu we Wroc³awiu, odnosi³a siê do sfery jego indywidualnego interesu. Ta zaœ materia nie wchodzi w zakres
dzia³ania omawianej ustawy. Indywidualne prawa podmiotowe uczestników obrotu gospodarczego podlegaj¹ ochronie w trybie
dochodzenia roszczeñ przed s¹dem powszechnym, b¹dŸ przed s¹dem administracyjnym.
Decyzja, której dotyczy postêpowanie w istocie nakazywa³a Okrêgowej Radzie Adwokackiej we Wroc³awiu wyznaczenie
adwokatowi siedziby wykonywania zawodu w tym w³aœnie mieœcie. Wydana zosta³a wiêc w sprawie indywidualnej, a nie w sprawie
dotycz¹cej interesu publicznego. Organ antymonopolowy wkroczy³ tu w materiê ustawowo zarezerwowan¹ dla samorz¹du
adwokackiego (o czym dalej). Prawne interesy adwokata s¹ w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych decyzj¹ podejmowan¹ przez
organy samorz¹du adwokackiego, chronione tak samo, jak w ka¿dej sprawie administracyjnej, przy zastosowaniu zasady
dwuinstancyjnoœci. Kontrola zgodnoœci z prawem ostatecznych decyzji jest wykonywana przez s¹d administracyjny (por. wyrok SN z
12 wrzeœnia 1991 r., III ARN 31/91, OSNC z 1992 r., nr 5, poz. 88). Zainteresowany adwokat korzysta³ zreszt¹ z drogi postêpowania
administracyjnego, wnosz¹c skargi do NSA.
Nie mo¿na te¿ uznaæ, by wzgl¹d na ochronê konsumentów uzasadnia³ ingerencjê organu antymonopolowego na podstawie
przepisów ustawy jako podjêt¹ w interesie publicznym. Z uzasadnienia zaskar¿onego wyroku wynika, ¿e ta ingerencja mia³a byæ
uzasadniona potrzeb¹ ochrony konsumentów przed dzia³aniami skar¿¹cego hamuj¹cymi rozwój konkurencji. Decyzja Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konkurentów zdaniem S¹du Antymonopolowego gwarantowaæ mia³a powstanie we Wroc³awiu wieloœci
indywidualnych kancelarii adwokackich. Gdyby rozpatrywaæ znaczenie decyzji z tego punktu widzenia, to zdaniem S¹du Najwy¿szego
nale¿a³oby uznaæ, ¿e bez funkcjonowania we Wroc³awiu kancelarii adwokata Bronis³awa Turczanika ewentualni klienci pozbawieni
byliby mo¿liwoœci lepszego wyboru adwokata. Pomijaj¹c ju¿ kwestiê rozumienia pojêcia „lepszy wybór", czy kwestiê kryteriów, jakimi
kieruj¹ siê klienci przy wyborze adwokata (lepszy specjalista, uznane nazwisko, ni¿sze op³aty, czy inne), nale¿y tu przywo³aæ bezsporny
fakt, ¿e we Wroc³awiu równie¿ bez adwokata Turczanika prowadzi³o dzia³alnoœæ w latach 1992 - 1997 od 140 do 170 adwokatów.
Wymaga te¿ podkreœlenia, ¿e liczba ta nie odnosi³a siê stale do tych samych osób. Bezsporne jest, ¿e w tym okresie ORA we
Wroc³awiu podjê³a 164 uchwa³y dotycz¹ce wyznaczenia siedziby zawodowej, w tym w 82 przypadkach wyznaczono siedzibê we
Wroc³awiu b¹dŸ przeniesiono ju¿ wyznaczon¹ siedzibê do tego miasta. Jeœli wiêc mówiæ o wysi³kach prowadz¹cych do zapewnienia
ludnoœci we Wroc³awiu lepszego dostêpu do pomocy prawnej, to przy stale utrzymuj¹cej siê liczbie 140 do 170 wykonuj¹cych tam
zawód adwokatów nie sposób postrzegaæ znacz¹cej roli adwokata w funkcjonowaniu kancelarii Bronis³awa Turczanika w tym mieœcie.
Zupe³nie inna sytuacja powsta³aby, gdyby dzia³ania ORA polega³y na odmawianiu w ogóle w pewnym okresie wyznaczenia
siedziby we Wroc³awiu ubiegaj¹cym siê o to kandydatom, by zapewniæ korzystniejsze warunki pracy adwokatom ju¿ funkcjonuj¹cym
na tym rynku. Tego rodzaju dzia³anie mog³oby zostaæ uznane za ograniczaj¹ce konkurencjê jako zjawisko, a tym samym za godz¹ce
w interes publiczny. Taka sytuacja jednak nie mia³a miejsca, odmowa wyznaczenia siedziby wykonywania zawodu adwokatowi
Turczanikowi dotyczy³a tylko jego osoby, a nie by³a symptomem szerszego zjawiska.
Skoro zatem, skutkiem omawianej decyzji organu antymonopolowego nie móg³ byæ ani wiêkszy czy lepszy dostêp klientów do
pomocy prawnej, ani powstanie swoistej „konkurencji" pomiêdzy adwokatami, bowiem takie warunki istnia³y ju¿ wczeœniej, to równie¿
z punktu widzenia konsumentów nie sposób upatrywaæ w tej decyzji uregulowania publicznego obszaru dzia³alnoœci gospodarczej.
Po tych wstêpnych uwagach nale¿y w sposób bardziej szczegó³owy odnieœæ siê do zarzutów stawianych w kasacji.
Jak wspomniano na wstêpie, zaskar¿one orzeczenie wydane zosta³o na podstawie ustawy z 24 lutego 1990 r. Ustawa ta utraci³a moc z
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), jednak
rozwa¿ania S¹du Najwy¿szego dotycz¹ jej uregulowañ, skoro w³aœnie one by³y podstaw¹ wydania decyzji bêd¹cej przedmiotem
postêpowania.
Ustawa antymonopolowa w art. 1 stanowi³a, ¿e zakresem jej dzia³ania objête s¹ warunki rozwoju konkurencji, zasady i tryb
przeciwdzia³ania praktykom monopolistycznym oraz naruszeniom interesów konsumenta przez przedsiêbiorców i ich zwi¹zki. Trafnie
zarzuca³ skar¿¹cy, ¿e zaskar¿ony wyrok narusza art. 1, art. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
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Prawid³owa wyk³adnia i stosowanie tych przepisów wymaga w pierwszym rzêdzie wyjaœnienia pojêcia „praktyki
monopolistyczne". Znaczenie tego pojêcia mia³o bowiem zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy. Bez istnienia praktyk
monopolistycznych nie ma naruszenia ustawy, nie istnieje te¿ sfera ingerencji organów antymonopolowych.
Ustawa nie definiuje tego pojêcia, poprzestaj¹c na wskazaniu w przepisach art. 4, 5 i 7 dzia³añ, uznawanych za praktyki
monopolistyczne. W œwietle tych przepisów zdaniem S¹du Najwy¿szego nie mo¿na uznaæ, by dzia³anie ORA, polegaj¹ce na
wyznaczaniu adwokatowi Turczanikowi siedziby wykonywania zawodu w innych miejscowoœciach ni¿ Wroc³aw stanowi³o przejaw
„praktyk monopolistycznych" w rozumieniu ustawy. Gramatyczna wyk³adnia ww. przepisów pozwala przyj¹æ, ¿e okreœlenie „praktyki"
u¿yte w ustawie w liczbie mnogiej wskazuje na wieloœæ i powtarzalnoœæ dzia³añ tego rodzaju. Ju¿ wiêc tylko z tego punktu widzenia
wydanie jednostkowej decyzji odnosz¹cej siê do adwokata Bronis³awa Turczanika nie wyczerpuje tego pojêcia. W podobnym okresie
ORA wyda³a ponad sto decyzji, których przedmiotem by³a kwestia wyznaczenia siedziby wykonywania zawodu. ¯adnej z tych decyzji
nie kwestionowa³ organ antymonopolowy jako naruszaj¹c¹ ustawê. Trudno zatem odmowê wyznaczenia adwokatowi Bronis³awowi
Turczanikowi siedziby we Wroc³awiu uznaæ za „praktyki monopolistyczne". Z natury rzeczy „praktyka" obejmuje wieloœæ zachowañ, ich
powtarzalnoœæ i to w ró¿nych stanach faktycznych. Nie jest zatem „praktyk¹" jednostkowe zachowanie siê dotycz¹ce okreœlonej osoby,
przy jednoczesnym odmiennym zachowaniu siê w stosunku do innych osób w takim samym stanie faktycznym.
Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy za praktyki monopolistyczne uznaje siê tak¿e nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej. Trafnie zarzuca
skar¿¹cy, ¿e zachowanie siê ORA, polegaj¹ce na wyznaczaniu b¹dŸ odmowie wyznaczania siedziby wykonywania zawodu adwokatom
z terenu danej izby adwokackiej w ogóle nie mo¿e byæ postrzegane w p³aszczyŸnie pozycji dominuj¹cej, czy wrêcz monopolistycznej
(art. 7) w rozumieniu ustawy.
Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez pozycjê monopolistyczn¹ rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, polegaj¹c¹ na tym, ¿e ten
przedsiêbiorca nie spotyka siê z konkurencj¹ na rynku krajowym lub lokalnym. Z kolei pozycja dominuj¹ca to zgodnie z definicj¹ zawart¹
w art. 2 pkt 7 to pozycja przedsiêbiorcy, polegaj¹ca na tym, ¿e przedsiêbiorca ten nie spotyka siê z istotn¹ konkurencj¹ na rynku krajowym
lub lokalnym. Domniemywa siê przy tym, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³ w rynku przekracza 40 %.
Ró¿nica pomiêdzy pozycj¹ monopolistyczn¹ a dominuj¹c¹ sprowadza siê do zakresu konkurencji, z jak¹ przedsiêbiorca spotyka siê
na rynku. Nie sposób uznaæ, by Okrêgowa Rada Adwokacka spotyka³a siê na rynku pomocy prawnej z konkurentami spoœród
adwokatów. Adwokaci skupieni w izbie adwokackiej nie s¹ w stosunku do siebie konkurentami, skoro ORA grupuje ich wszystkich,
reprezentuj¹c ich interesy. Nie mo¿na mówiæ o istnieniu rynku relewantnego, ani o osi¹ganiu przez adwokatów czy te¿ przez ORA
korzyœci kosztem innych adwokatów.
Ustawa mówi tu o „nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej" i „zajmowaniu pozycji monopolistycznej". Pojêcia te zak³adaj¹ „zdobycie",
„wywalczenie" takiej pozycji. Tymczasem pozycja ORA okreœlona jest przez ustawê z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
(Dz. U. nr 16, poz. 124 ze zm.). Ustawa ta okreœla ustawowe kompetencje organów samorz¹du adwokackiego, a wœród nich wy³¹czne
prawo do decydowania o wpisie adwokatów i aplikantów oraz do wyznaczania im siedziby wykonywania zawodu. Uprawnienie to
wynika z art. 4a ust. 2 i art. 68 ustawy prawo o adwokaturze.
Art. 46 ustawy okreœla przy tym tryb zaskar¿ania podjêtych w tym przedmiocie uchwa³. A zatem organ samorz¹du adwokackiego
nie musia³ zajmowaæ pozycji monopolistycznej, ani te¿ nie mo¿e nadu¿ywaæ pozycji dominuj¹cej. Skoro ustawodawca zdecydowa³, ¿e
okreœlona dziedzina stosunków spo³eczno-gospodarczych poddana zosta³a regulacji przez okreœlony podmiot jako jedyny i wy³¹czny, to
nie mo¿na oceniaæ tej pozycji w takiej p³aszczyŸnie, jaka okreœlona jest w ustawie antymonopolowej. Zwróciæ te¿ trzeba uwagê na to,
¿e ustawa antymonopolowa mówi o przedsiêbiorcy, który „zajmuje" pozycjê monopolistyczn¹. Chodzi zatem o przedsiêbiorcê, który
tak¹ pozycjê aktualnie ma. Móg³ wiêc nie mieæ jej w przesz³oœci, mo¿e te¿ utraciæ j¹ w przysz³oœci, je¿eli mia³ b¹dŸ te¿ bêdzie mia³
konkurentów ograniczaj¹cych jego udzia³ w rynku. Pozycja Okrêgowej Rady Adwokackiej jest tymczasem zupe³nie inna, bowiem to
ustawa j¹ okreœla, a nie istnienie czy brak konkurentów.
Art. 4a pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze stanowi, ¿e siedzibê zawodow¹ adwokata, na jego wniosek, wyznacza okrêgowa rada
adwokacka. W ramach przewidzianego tu zachowania nie mo¿na zajmowaæ pozycji dominuj¹cej, czy monopolistycznej, albo takiej
pozycji nie zajmowaæ. Przepis ten przyznaje okreœlon¹ kompetencjê, polegaj¹c¹ na wyznaczaniu siedziby. Prawid³owe b¹dŸ
nieprawid³owe wykonywanie tej czynnoœci nale¿y rozwa¿aæ w kategoriach sprawowania kompetencji przez okreœlony organ, a nie
w kategoriach uzurpowania sobie przez ten organ pozycji monopolistycznej. W tym zakresie bowiem tak¹ pozycjê organ ten z mocy
ustawy posiada.
Kontrola prawid³owego wykonywania kompetencji przez organ samorz¹du adwokackiego nie nale¿y do zakresu dzia³ania organu
antymonopolowego. Wydaj¹c zatem decyzjê z dnia 5 marca 1998 r., bêd¹c¹ przedmiotem oceny S¹du Antymonopolowego, Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konkurentów w istocie dokona³ niedopuszczalnej kontroli wykonywania kompetencji przez ustawowo
upowa¿niony do tego organ.
Trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e Prezes przekroczy³ w ten sposób swoje kompetencje, naruszaj¹c nie tylko przepisy ustawy Prawo
o adwokaturze, ale tak¿e art. 7 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach
prawa. Okrêgowa rada adwokacka jest organem izby adwokackiej, któr¹ stanowi¹ adwokaci i aplikanci adwokaccy, maj¹cy na terenie
izby siedzibê zawodow¹ (art. 38 i 39 ustawy prawo o adwokaturze). Samorz¹d zawodowy adwokatów jest zaœ zdecentralizowan¹ na
rzecz korporacji form¹ wykonywania administracji publicznej wobec jego cz³onków i wystêpuje jako podmiot „w³adztwa publicznego"
w zakresie przyznanym ustaw¹ (por. wyrok NSA z 23 kwietnia 1991 r., I I S.A. 238/91, ONSA 1992, nr 2-3, poz. 81). W zakresie
okreœlonym w art. 4a pkt 2 ustawy ORA we Wroc³awiu by³a wiêc podmiotem w³adztwa publicznego, a wiêc organem publicznym.
Organ antymonopolowy nie by³ kompetentny do kontrolowania decyzji wydanej przez ten organ w zakresie uregulowanym w art. 4a
pkt 2 omawianej ustawy. Zwa¿ywszy zaœ na to, ¿e materia uregulowana w tym przepisie podlega kognicji Naczelnego S¹du
Administracyjnego, mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e organ antymonopolowy wkroczy³ w dziedzinê zastrze¿on¹ dla w³adzy s¹downiczej,
naruszaj¹c zasadê trójpodzia³u w³adz okreœlon¹ w art. 10 Konstytucji, a zaskar¿ony wyrok aprobuj¹cy takie dzia³anie równie¿ narusza
art. 7 Konstytucji.
Wobec tego, ¿e w ogóle brak by³o podstaw do oceny sprawowania przez ORA we Wroc³awiu kompetencji przewidzianej w art. 4a
pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze, zbêdne jest odniesienie siê do pozosta³ych zarzutów zawartych w kasacji. Zwróciæ jedynie nale¿y
uwagê, ¿e art. 4a pkt 2 wymienionej ustawy nakazuje okrêgowej radzie adwokackiej wyznaczenie adwokatowi, na jego wniosek,
siedziby zawodowej. Nie nakazuje natomiast uwzglêdnienia wniosku adwokata, co do konkretnego miejsca tej siedziby. Z przepisu
tego nie wynika te¿ dla adwokata podmiotowe prawo do domagania siê wyznaczenia siedziby w konkretnym miejscu.
Trzeba równie¿ wspomnieæ, ¿e okreœlona w art. 65 Konstytucji zasada wolnoœci wyboru zawodu i miejsca pracy w odniesieniu do
osób wykonuj¹cych tzw. wolne zawody wyra¿a siê w stworzeniu sytuacji prawnej, w której dostêp do tego zawodu uwarunkowany
jest tylko kwalifikacjami i talentem, nie jest natomiast poddawany rygorom podporz¹dkowania, charakterystycznym dla stosunku
pracy. Wolnoœæ wykonywania zawodu nie mo¿e mieæ jednak charakteru absolutnego i musi byæ poddana reglamentacji prawnej,
zw³aszcza gdy chodzi o uzyskanie prawa wykonywania zawodu, wyznaczanie sposobu czy metod wykonywania zawodu, a tak¿e
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okreœlenie powinnoœci wobec samorz¹du zawodowego. Jeœli tego rodzaju reglamentacja wynika z ustawy, to nie sposób jej
kwestionowaæ. Nie mo¿na równie¿ zarzucaæ niekonstytucyjnoœci takiej regulacji, je¿eli nie narusza ona samej istoty wolnoœci
wykonywania zawodu.
Ustawa - Prawo o adwokaturze przyzna³a organowi samorz¹du adwokackiego prawo wyznaczania siedziby zawodowej. Nie mo¿e
budziæ w¹tpliwoœci, ¿e podejmowane w ramach praworz¹dnoœci dzia³ania nie powinny prowadziæ do naruszenia praworz¹dnoœci.
Nie jest jednak naruszeniem praworz¹dnoœci dzia³anie w granicach przyznanych ustaw¹ kompetencji. Jak wskazano wy¿ej, kontrola
prawid³owoœci dzia³ania ORA w granicach jej kompetencji nie nale¿a³a do organu antymonopolowego.
Z powy¿szych wzglêdów za zasadny nale¿a³o uznaæ zarzut kasacji dotycz¹cej przepisów art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 c i art. 68 ustawy Prawo o adwokaturze.
Wbrew zarzutom kasacji nie mo¿na natomiast zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e samorz¹d adwokacki jest samorz¹dem
reprezentuj¹cym osoby wykonuj¹ce zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji. W ocenie S¹du Najwy¿szego
status taki mo¿e nadawaæ samorz¹dowi zawodowemu tylko ustawa, jak to ma miejsce w przypadku samorz¹du notariuszy (ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r., Dz. U. nr 22, poz. 91). Ustawa - Prawo o adwokaturze nie nadaje adwokatom takiego
statusu. Nie mo¿na te¿ takiego statusu wywodziæ z treœci ustawy, ju¿ choæby tylko dlatego, ¿e adwokat nie jest bezstronnym
uczestnikiem wymiaru sprawiedliwoœci. Samorz¹d adwokacki jest wiêc samorz¹dem zawodowym, okreœlonym w art. 17 ust. 2
Konstytucji. Z przepisu tego wynika, ¿e samorz¹dy w nim okreœlone nie mog¹ naruszaæ wolnoœci wykonywania zawodu ani ograniczaæ
wolnoœci podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej Ograniczanie wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e zreszt¹ nast¹piæ tylko
wyj¹tkowo, jak to wynika z art. 22 Konstytucji. Kwestia, czy ORA dzia³aj¹c w ramach kompetencji okreœlonych w art. 4a pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze tê wolnoœæ ogranicza³a czy te¿ nie, w ogóle jednak nie podlega³a rozwa¿aniu w niniejszym postêpowaniu, skoro
nie mog³a byæ przedmiotem oceny ze strony organu antymonopolowego.
Nie mo¿na te¿ podzieliæ zarzutów skar¿¹cego odnosz¹cych siê do wyk³adni art. 2 pkt 1 i 2 ustawy antymonopolowej. Wyjaœnienia
tu wymaga pojêcie przedsiêbiorcy. Art. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej stanowi³, ¿e przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna lub prawna,
a tak¿e jednostka nie maj¹ca osobowoœci prawnej, prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo organizuj¹ca lub œwiadcz¹ca us³ugi
o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r.
o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze. zm.). Ta z kolei ustawa w art. 2 ust. 1 okreœla³a, ¿e w jej rozumieniu
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa i us³ugowa, prowadzona w celach zarobkowych i na
w³asny rachunek podmiotu prowadz¹cego tak¹ dzia³alnoœæ. Przepis art. 24 ust. 1 tej ustawy precyzowa³ ponadto, ¿e dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ w rozumieniu tej ustawy jest równie¿ œwiadczenie pomocy prawnej (obs³ugi prawnej) podmiotom gospodarczym.
Uchylenie tego przepisu przez ustawê z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 75, poz. 471) nie
wp³ynê³o w znacz¹cy sposób na okreœlenie statusu adwokata œwiadcz¹cego w ramach indywidualnej kancelarii pomoc prawn¹
osobom fizycznym. Dopiero w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178) - która
wesz³a w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2001 r., uchylaj¹c ustawê o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej - okreœlono w art. 87, ¿e
œwiadcz¹cy pomoc prawn¹ nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu tej ustawy. Wprowadzenie tego przepisu nie oznacza zreszt¹, ¿e
adwokat prowadz¹cy indywidualn¹ kancelariê przesta³ byæ przedsiêbiorc¹, bowiem wspomniana ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów, która wesz³a w ¿ycie 1 kwietna 2001 r., wœród przedsiêbiorców wymienia wyraŸnie tak¿e osoby fizyczne wykonuj¹ce
zawód we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek lub prowadz¹ce dzia³alnoœæ w ramach wykonywania takiego zawodu. Kwestia, czy
w okresie obowi¹zywania ustawy antymonopolowej dzia³alnoœæ adwokatów wykonywana w formach organizacyjnych przewidzianych
przez ustawy korporacyjne by³a dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, rozstrzygana by³a przez S¹d Najwy¿szy - i to niejednolicie - na gruncie art.
479' Kpc. W orzeczeniach z dnia 23 stycznia 1992 r., II UZP 16/91, OSNCP z 1992 r., nr 5, poz. 66, z dnia 9 grudnia 1994 r., II UZP 35/94,
OSNAPUS z 1995 r., nr 9, poz. 111, z dnia 8 listopada 1995 r., II UZP 15/95, OSNAPUS z 1996 r., nr 11, poz. 158, z dnia 6 grudnia 1996 r., II
UKN 23/96, OSNAPUS z 1997 r., nr 13, poz. 241, oraz z 3 paŸdziernika 1997 r., II UKN 284/97, OSNAPUS z 1998 r., nr 19, poz. 573
stwierdzono, ¿e dzia³alnoœæ adwokatów nie jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów Kpc. Orzeczenia te jednak
dotyczy³y tylko kwalifikacji dzia³alnoœci us³ugowej adwokatów w kontekœcie przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym. Natomiast
w wyroku z 14 lipca 1999 r., II CKN 451/98, OSNC z 2000 r., nr 3, poz. 36 S¹d Najwy¿szy uzna³ adwokata prowadz¹cego indywidualn¹
kancelariê adwokack¹ za przedsiêbiorcê w rozumieniu art. 479' § 1 i art. 479 § 2 Kpc. S¹d Najwy¿szy w obecnym sk³adzie podziela
to stanowisko. Dzia³alnoœæ adwokata prowadz¹cego kancelariê adwokack¹ spe³nia bowiem wszystkie cechy pozwalaj¹ce zaliczyæ j¹ do
dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu zarówno przepisów kodeksu postêpowania cywilnego, jak i w rozumieniu przepisów ustawy
o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Charakteryzuje siê bowiem profesjonalnym charakterem, podporz¹dkowaniem regu³om
op³acalnoœci i racjonalnego gospodarowania, dzia³aniem na w³asny rachunek, powtarzalnoœci¹ dzia³añ i uczestnictwem w obrocie
gospodarczym. Równie¿ w doktrynie zwracano uwagê, ¿e dzia³alnoœæ adwokata prowadz¹cego indywidualn¹ kancelariê adwokack¹,
mo¿e byæ uznana za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Tym samym adwokat
prowadz¹cy kancelariê by³ przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy antymonopolowej, a izba adwokacka - zwi¹zkiem w rozumieniu
art. 2 pkt 2 tej ustawy. Zwróciæ te¿ nale¿y uwagê, ¿e w dniu 1 lutego 1994 r. wszed³ w ¿ycie Uk³ad Europejski ustanawiaj¹cy
stowarzyszenie miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi, podpisany w Brukseli
w dniu 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 11, poz. 38). Art. 44 ust. 4 tego Uk³adu definiuj¹c „dzia³alnoœæ gospodarcz¹" okreœla j¹ jako
dzia³alnoœæ o charakterze przemys³owym i handlowym oraz jako dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹, oraz w zakresie wolnych zawodów.
Jest zatem dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ wykonywane w ramach wolnego zawodu œwiadczenie us³ug w zakresie pomocy prawnej.
Nie mo¿na z tych przyczyn zgodziæ siê z twierdzeniami kasacji, ¿e wykonywanie zawodu adwokata jest misj¹ czy powo³aniem,
a nie œwiadczeniem us³ug o charakterze dzia³alnoœci gospodarczej. Na marginesie ju¿ tylko wypada powo³aæ dyrektywê Rady Wspólnot
Europejskich nr 77/249 z 22 marca 1997 r. w sprawie u³atwienia skutecznego korzystania przez adwokatów ze swobody wykonywania
us³ug (Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich nr 78, str. 17), która wprost okreœla dzia³alnoœæ adwokatów jako œwiadczenie us³ug.
Przepis art. 68 i art. 69 Uk³adu Europejskiego nakazuj¹ Polsce zbli¿anie istniej¹cego i przysz³ego ustawodawstwa do ustawodawstwa
istniej¹cego we Wspólnocie - równie¿ w dziedzinie dotycz¹cej ochrony konkurencji. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e „…obowi¹zek
z art. 69 Uk³adu Europejskiego mo¿e byæ wykonany dwojako: przez zabieg legislacyjny, czyli wydanie nowych, ju¿ zharmonizowanych
przepisów lub przez praktykê stosowania prawa. Druga metoda mo¿e mieæ w prawie o ochronie przed nieuczciw¹ konkurencj¹ bardzo
du¿e znaczenie. Umo¿liwia ona bowiem uzyskanie rezultatu harmonizacyjnego bez interwencji ustawodawcy. Chodzi o to, aby
stosuj¹c wyk³adniê funkcjonaln¹ prawa polskiego uzyskaæ rezultat zgodny z prawem Unii Europejskiej. Ta zgodnoœæ dotyczy odwo³ania
siê nie tylko do samej litery prawa, ale równie¿ do tamtejszej praktyki s¹dowej. Nale¿y przyj¹æ, ¿e równie¿ w dziedzinie ochrony
konkurencji i konsumentów tego rodzaju funkcjonalna wyk³adnia przepisów powinna znaleŸæ zastosowanie. Bior¹c zatem pod uwagê
fakt, ¿e Uk³ad Europejski wszed³ w ¿ycie w dniu 1 lutego 1994 r., zatem ju¿ w okresie obowi¹zywania ustawy antymonopolowej i
ustawy o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, przepisy tych ustaw w odniesieniu do statusu adwokata prowadz¹cego dzia³alnoœæ
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w formie indywidualnej kancelarii nale¿a³o wyk³adaæ w sposób zbli¿ony do tego, w jaki uregulowano tê dzia³alnoœæ w prawie Unii.
Jak zaœ wy¿ej wskazano, prawo to traktuje adwokatów jako podmioty œwiadcz¹ce us³ugi, przy zachowaniu jednak¿e zasad
wynikaj¹cych ze specyfiki tego wolnego zawodu.Brak zasadnoœci zarzutów ostatnio rozwa¿anych nie zmienia jednak oceny kasacji
jako usprawiedliwionej z innych przyczyn.
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y dojœæ do wniosku, ¿e generalnie nie mo¿na a priori wykluczyæ poddania dzia³alnoœci
samorz¹du adwokackiego regulacji przewidzianej w ustawie antymonopolowej. Samo bowiem poddanie okreœlonej materii decyzji
ORA nie oznacza, ¿e materia ta nie podlega kontroli w œwietle ustawy antymonopolowej, skoro nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, w której
wykonywanie powierzonej dzia³alnoœci narusza konkurencjê. Problem sprowadza siê natomiast do wyjaœnienia, czy konkretna
dzia³alnoœæ wyczerpuje przes³anki okreœlone w ustawie antymonopolowej. W okolicznoœciach rozpoznawanej sprawy nie mo¿na
uznaæ, ¿e decyzja Okrêgowej Rady Adwokackiej we Wroc³awiu, odmawiaj¹ca adwokatowi Bronis³awowi Turczanikowi wyznaczenia
siedziby zawodowej w tym mieœcie, stanowi³a przejaw praktyk monopolistycznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie konkurentów.
W konsekwencji, stanowi¹ca przedmiot postêpowania antymonopolowego decyzja Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 5 marca 1998 r. nakazuj¹ca zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu
powstaniu warunków niezbêdnych do powstania i rozwoju konkurencji na rynku us³ug prawnych poprzez uchylanie siê od wyznaczenia
temu adwokatowi siedziby we Wroc³awiu by³a wadliwa, a oddalaj¹cy odwo³anie od niej wyrok S¹du Antymonopolowego narusza³
przepisy wspomnianej ustawy.
Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Okrêgowa Rada Adwokacka we Wroc³awiu, bêd¹ca organem posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹
Izby Adwokackiej, mia³a zdolnoœæ s¹dow¹ w postêpowaniu przed S¹dem Antymonopolowym, jako postêpowanie to stanowi³o
kontynuacjê postêpowania administracyjnego, wszczêtego przez organ administracyjny.
Bior¹c pod uwagê, ¿e przy prawid³owo ustalonym stanie faktycznym w rozpoznawanej sprawie zachodzi jedynie naruszenie prawa
materialnego, S¹d Najwy¿szy orzek³ jak w sentencji na podstawie art. 393'5 Kpc O kosztach postêpowania kasacyjnego orzeczono na
podstawie przepisów art. 98 Kpc i art. 108 § 1 Kpc, uwzglêdniaj¹c co do wysokoœci wniosek skar¿¹cego i zas¹dzaj¹c zwrot kosztów
obejmuj¹cych jedynie poniesione op³aty s¹dowe.
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