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1
DECYZJA
z dnia 4 kwietnia 2001 r.
w sprawie nakazania Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³ Gazownictwa w Kielcach zaniechania
pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego oraz okreœlenia warunków tego zaniechania
(Nr DDI-9/2001)
Na podstawie art. 85 ust. 1 w zwi¹zku z art. 113 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 postêpowania z wniosku Przedsiêbiorstwa
Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³
Gazownictwa w Kielcach, w sprawie nakazania Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³ Gazownictwa
w Kielcach zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego oraz okreœlenia
warunków tego zaniechania.
UZASADNIENIE
Dnia 23 marca 2001 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek Przedsiêbiorstwa Ceramiki Budowlanej
Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej (zwanego dalej równie¿ PCB Sp. z o.o.) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³ Gazownictwa w Kielcach (dalej równie¿ PGNiG). Zdaniem PCB Sp. z o.o.
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op³aty za paliwa gazowe pobierane przez ten Zak³ad s¹ nadmiernie wygórowane. PCB Sp. z o.o. kwestionowa³a zw³aszcza wysokoœæ
op³at za us³ugê przesy³ow¹ zmienn¹, stosowanych przez PGNiG.
PCB Sp. z o.o. we wniosku o wszczêcie postêpowania podnios³o zarzut, i¿ stawki za paliwo gazowe i us³ugi z tym zwi¹zane,
okreœlone w nowej taryfie PGNiG obowi¹zuj¹cej od 15 marca br., spowodowa³y wzrost op³at za gaz ponoszonych przez PCB Sp. z o.o.
œrednio o 45% w stosunku do kosztów ponoszonych przez to przedsiêbiorstwo w okresie uprzednim. Tak znaczny wzrost op³at,
zdaniem PCB Sp. z o.o., bêdzie generowa³ stratê przedsiêbiorstwa w roku obecnym rzêdu 3-4 %.
W oparciu o przedstawiony stan faktyczny organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
[...] Do kompetencji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nale¿y m.in. zapobieganie nadu¿yciom przez
przedsiêbiorców posiadaj¹cych pozycjê dominuj¹c¹ i monopolistyczn¹ ich si³y rynkowej. Przepis 8 ust. 2 pkt 1 powo³anej wy¿ej ustawy
antymonopolowej przewiduje, ¿e do form wspomnianego nadu¿ycia nale¿y m.in. narzucanie przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego
pozycjê dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych. Faktem notoryjnym jest,
¿e przedsiêbiorstwa energetyczne dzia³aj¹ w warunkach monopolu sieciowego. Nie znaczy to jednak, ¿e wszystkie ich poczynania
mog¹ byæ rozpatrywane przez pryzmat norm ustawy antymonopolowej. W obecnym stanie prawnym wysokoœæ op³at pobieranych
przez przedsiêbiorstwa energetyczne (w tym zarówno ceny za dostarczone paliwo gazowe, jak i op³aty przesy³owej zmiennej)
zatwierdzana jest bowiem przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, a zatem op³aty te nosz¹ charakter cen regulowanych.
W myœl art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) organ ten, zatwierdzaj¹c
przedstawione przez przedsiêbiorstwa energetyczne taryfy, powinien zapewniæ:
1. pokrycie uzasadnionych kosztów dzia³alnoœci przedsiêbiorstw energetycznych,
2. ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Tym samym obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy jednoznacznie wskazuj¹, ¿e to Prezes URE czuwa, aby przedsiêbiorstwa
energetyczne nie wykorzystywa³y posiadanej pozycji rynkowej poprzez pobieranie op³at za œwiadczone us³ugi w nieuzasadnionej
wysokoœci i ten organ jest w³aœciwy do rozpatrywania spraw poruszonych we wniosku. Organ ten obligatoryjnie odmawia
zatwierdzenia taryfy przedsiêbiorstwa energetycznego w sytuacji, gdy ustalone w niej op³aty naruszaj¹ interesy konsumentów
- art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Prezes URE potwierdzaj¹c zgodnoœæ przed³o¿onego mu przez przedsiêbiorstwo
energetyczne wniosku taryfowego z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi, lub te¿ dokonuj¹c jego ewentualnej modyfikacji, czyni to
w formie aktu w³adczego - decyzji administracyjnej.
Zatem Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki posiada przewidziane ustaw¹ œrodki prawne, s³u¿¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa
energetycznego, prawid³owej gospodarki paliwami i energi¹ oraz ochrony interesów odbiorców. Kompetencje Prezesa URE w tym
zakresie wynikaj¹ z uprawnieñ zarówno do zatwierdzania, jak i kontrolowania taryf przedsiêbiorstw energetycznych (art. 23 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo energetyczne).
Tym samym Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie mo¿e zarzucaæ przedsiêbiorstwom energetycznym
stosowania praktyk monopolistycznych, je¿eli przedsiêbiorstwa te pobieraj¹ op³aty w wysokoœci zatwierdzonej przez organ reguluj¹cy
ich dzia³alnoœæ.
Zatem w ocenie organu antymonopolowego postawienie Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³
Gazownictwa w Kielcach zarzutu praktyk monopolistycznych z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej nie znajduje uzasadnienia.
Dodatkowo zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e kontrolowaæ jedynie dzia³ania
przedsiêbiorców, w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy antymonopolowej, a nie organów administracji pañstwowej, do których zalicza siê
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zatwierdzaj¹cego taryfy dla przedsiêbiorstw energetycznych. [...]
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DECYZJA
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
w sprawie odmowy zawarcia umowy o sprzeda¿ energii elektrycznej przez Rejon Energetyczny Racibórz - GZE Sp. z o.o. z
Przedsiêbiorstwem Handlowo-Eksportowo-Importowym „BRTS" Bernard Rudziñski w Raciborzu
(Nr RKT 14/2001)
Na podstawie art. 104 Kpa w zwi¹zku z art. 85 ust. 1 i art. 113 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319), w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmawia siê wszczêcia postêpowania
antymonopolowego na wniosek Przedsiêbiorstwa Handlowo-Eksportowo-Importowego „BRTS" Bernard Rudziñski w Raciborzu,
zawieraj¹cy zarzut bezprawnej odmowy zawarcia umowy o sprzeda¿ energii elektrycznej przez Rejon Energetyczny Racibórz GZE Spó³ka z o.o w Raciborzu oraz ¿¹danie ukarania tego podmiotu grzywn¹ w wysokoœci 10 milionów z³otych za naruszenie przepisów
prawa cywilnego oraz prawa karnego w taki sposób, ¿e wykorzystano trudn¹ sytuacjê wnioskodawcy dla osi¹gniêcia korzyœci
materialnych [...].
UZASADNIENIE
¯¹dania zap³aty zaleg³ych nale¿noœci pieniê¿nych nie mo¿na uznaæ za nadu¿ycie si³y rynkowej dostawcy energii elektrycznej,
a co za tym idzie - stosowania praktyki monopolistycznej. Dzia³ania podjête przez Rejon Energetyczny trzeba rozpatrywaæ
w p³aszczyŸnie cywilnoprawnej. By³y one konsekwencj¹ nie wywi¹zywania siê kontrahenta (spó³ki cywilnej) z wynikaj¹cego z umowy
obowi¹zku uiszczania op³at. Przepisy Kodeksu cywilnego okreœlaj¹ skutki niewykonywania zobowi¹zañ z umów wzajemnych, a tak¹
umow¹ jest umowa sprzeda¿y energii elektrycznej. Dzia³ania dostawcy energii elektrycznej nie by³y zatem bezprawne i znajdowa³y
swoj¹ podstawê w niezgodnym z zawart¹ umow¹ postêpowaniu kontrahenta (spó³ki cywilnej). Zap³ata d³ugu nie stanowi
nieuzasadnionej korzyœci wymienionej jako jedna z przes³anek koniecznych do wykazania bytu praktyki monopolistycznej.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze odmowa œwiadczenia d³u¿nikowi nie mo¿e byæ uznawana za przejaw stosowania praktyki
monopolistycznej, albowiem wykonywanie przez Rejon Energetyczny swoich uprawnieñ okreœla Kodeks cywilny. Podmiot o pozycji
dominuj¹cej, a takim bezspornie jest Rejon Energetyczny, [...] powinien traktowaæ swych kontrahentów w sposób równoprawny.
Nie oznacza to obowi¹zku zawarcia umowy przez podmiot dominuj¹cy z ka¿dym kontrahentem. Nale¿y dopuœciæ odmowê zawarcia
umowy z powo³aniem siê na obiektywne uzasadnione powody le¿¹ce po stronie potencjalnego kontrahenta, np. odmowa
wywi¹zywania siê ze s³usznych zobowi¹zañ wzajemnych lub z powodu niewyp³acalnoœci, albowiem s¹ to takie przyczyny odmowy
zawarcia umowy, które w normalnych warunkach obrotu uzasadniaj¹ odmowê zawarcia umowy przez ka¿de przedsiêbiorstwo.
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Wyjaœniaj¹c niniejsz¹ sprawê powo³ano tak¿e regulacje zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i poinformowano przedsiêbiorcê o kompetencjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki. Informowano,
¿e art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne okreœla, i¿ przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a s¹ obowi¹zane do zawarcia umowy o przy³¹czenie, umowy sprzeda¿y paliw lub energii,
lub umowy o œwiadczenie us³ug przesy³owych z odbiorcami lub podmiotami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci, je¿eli istniej¹
techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania, a ¿¹daj¹cy zawarcia umowy spe³nia warunki przy³¹czenia do sieci i odbioru.
Rejon Energetyczny uzna³, ¿e w niniejszej sprawie nie by³y spe³nione warunki ekonomiczne, albowiem nie zosta³a dokonana zap³ata
za wczeœniej dostarczon¹ energiê elektryczn¹, pobran¹ na podstawie umowy zawartej ze wspólnikiem spó³ki cywilnej. [...]
Fakty œwiadcz¹ce o stosowaniu praktyk monopolistycznych powinny byæ udowodnione. W sprawie wszczêtej na wniosek
uprawnionego - ten podmiot zobowi¹zany jest udowodniæ fakt stosowania praktyki monopolistycznej, tak wiêc ciê¿ar dowodu
spoczywa na tym podmiocie. Zgodnie z orzecznictwem, ¿¹daj¹cy wszczêcia postêpowania zobowi¹zany jest wykazaæ i udowodniæ
stosowanie praktyk monopolistycznych, natomiast Urz¹d jak i S¹d Antymonopolowy, odpowiednio do art. 7 i art. 77 Kpa oraz art. 3 § 2
Kpc s¹ zobowi¹zani do wszechstronnego wyjaœnienia wszystkich istotnych okolicznoœci sprawy. W niniejszej sprawie Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Katowicach w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym zbada³ i ustali³ okolicznoœci sprawy, w której
nie zosta³y naruszone przepisy ustawy antymonopolowej. Tak¿e [...] w niniejszej sprawie ustalono, ¿e ¿¹danie od d³u¿nika zap³aty
za spe³nione œwiadczenie nie stanowi naruszenia interesu publicznoprawnego, koniecznego do uruchomienia mechanizmów ustawy,
oraz nie narusza zakazu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej okreœlonego w art. 8. [...]
Przedsiêbiorca podniós³ zarzut odmowy zawarcia umowy o sprzeda¿ energii elektrycznej i za¿¹da³ ukarania Rejonu
Energetycznego „grzywn¹" w wysokoœci 10 milionów z³otych oraz podniós³, i¿ Rejon Energetyczny naruszy³ przepisy prawa cywilnego
oraz prawa karnego w taki sposób, ¿e wykorzysta³ jego trudn¹ sytuacjê dla osi¹gniêcia korzyœci materialnych. Tak¿e podnosi³,
i¿ zachowanie pracowników Rejonu Energetycznego by³o niew³aœciwe. Orzekanie w sprawach cywilnych i karnych stanowi
w³aœciwoœæ s¹dów powszechnych, a w sprawach odmowy zawarcia umowy sprzeda¿y energii elektrycznej przez przedsiêbiorstwo
energetyczne w³aœciwym do orzekania i na³o¿enia kary jest Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, o czym kilkakrotnie informowano
przedsiêbiorcê. Wskazywano tak¿e i wyjaœniano, i¿ w niniejszej sprawie nie zosta³y naruszone przepisy ustawy antymonopolowej.
Jak wykazano w uzasadnieniu niniejszej decyzji - w sposób oczywisty - z zawartych w ¿¹daniu oraz posiadanych przez Urz¹d informacji
wynika, ¿e nie naruszono zakazu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej. [...]
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DECYZJA
z dnia 17 kwietnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez Connex Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
udzia³ów Zak³adów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tczewie
(DDI-20/2001)
Na podstawie art. 105 §1 Kpa w zwi¹zku z art. 13 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) umarza siê postêpowanie administracyjne w sprawie zamiaru ³¹czenia przedsiêbiorców, polegaj¹cego
na nabyciu przez Connex Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie udzia³ów Zak³adu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzib¹
w Tczewie powoduj¹cym przejêcie bezpoœredniej kontroli nad t¹ Spó³k¹.
UZASADNIENIE
Artyku³ 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹")
wymienia sytuacje, które wymagaj¹ zg³oszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Zamiar taki podlega zg³oszeniu, jeœli ³¹czny
obrót przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zg³oszenia przekracza³ równowartoœæ
50.000.000 euro. Przepis niniejszy wymienia enumeratywnie przypadki, w jakich obowi¹zek ten ma miejsce. Dotyczy to miêdzy innymi
zamiaru koncentracji polegaj¹cej na przejêciu - poprzez nabycie lub objêcie akcji, innych papierów wartoœciowych, udzia³ów, ca³oœci lub
czêœci maj¹tku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpoœredniej lub poœredniej kontroli nad ca³ym albo czêœci¹ jednego lub wiêcej
przedsiêbiorców przez jednego lub wiêcej przedsiêbiorców.
Ustawa antymonopolowa przewiduje jednak pewne odstêpstwa od koniecznoœci zg³aszania zamiaru koncentracji. I tak w art. 13
ustawodawca wymienia przes³anki, których spe³nienie powoduje, ¿e zamiar koncentracji nie podlega zg³oszeniu. Jedna z nich dotyczy
sytuacji, w której obrót przedsiêbiorcy, nad którym ma nast¹piæ przejêcie kontroli, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 nie przekroczy³
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ¿adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie równowartoœci 10.000.000 euro.
W takim przypadku zamiar koncentracji nie podlega zg³oszeniu.
Tak wiêc na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej objêcie przez Connex 61% udzia³ów w kapitale ZKM
podlega³oby zg³oszeniu Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jak wykazano powy¿ej, Connex powo³a³ siê na art. 13 pkt 1 lit. a ustawy antymonopolowej wskazuj¹c organowi
antymonopolowemu, i¿ obrót ZKM nie przekroczy³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ¿adnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzaj¹cych zg³oszenie 10.000.000 euro. Zgodnie z tym przepisem jest to okolicznoœæ wy³¹czaj¹ca obowi¹zek zg³oszenia zamiaru
koncentracji.
Dokonana przez Urz¹d analiza nades³anego materia³u zg³oszeniowego potwierdzi³a, ¿e istotnie wystêpuj¹ podstawy
do zastosowania art. 13 pkt 1 lit. a ustawy antymonopolowej.
Przedstawiony przez Connex stan faktyczny sprawy pozwala na uznanie bezprzedmiotowoœci postêpowania przed Prezesem
Urzêdu. Dzia³ V ustawy antymonopolowej reguluj¹cy postêpowanie przed Prezesem Urzêdu nie normuje sytuacji, gdy postêpowanie
staje siê bezprzedmiotowe. Zgodnie jednak z art. 80 ustawy antymonopolowej w sprawach nieuregulowanych w ustawie
do postêpowania przed Prezesem Urzêdu stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego. Zastosowanie bêdzie
tu mia³ art. 105 § 1 Kpa, który stwierdza, ¿e gdy postêpowanie z jakiejkolwiek przyczyny sta³o siê bezprzedmiotowe, organ administracji
publicznej wydaje decyzjê o umorzeniu postêpowania.
Bezprzedmiotowoœæ postêpowania administracyjnego, o której stanowi powy¿szy przepis, oznacza, ¿e brak jest któregoœ
z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie mo¿na wydaæ decyzji za³atwiaj¹cej sprawê przez jej rozstrzygniêcie
co do istoty. Przes³anka umorzenia postêpowania mo¿e istnieæ jeszcze przed wszczêciem postêpowania, co zostanie ujawnione
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dopiero w tocz¹cym siê postêpowaniu, a mo¿e ona powstaæ tak¿e w czasie trwania postêpowania, a wiêc w sprawie ju¿ zawis³ej przed
organem administracyjnym. Tak wiêc konsekwencj¹ uznania przez organ antymonopolowy bezprzedmiotowoœci postêpowania jest
jego umorzenie. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e umorzenie postêpowania w takim przypadku jest obligatoryjne. [...]
4
DECYZJA
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez Wielkopolsk¹ Kasê Chorych w Poznaniu
(Nr RPZ-8/2001)
I. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego wszczêtego na wniosek
Specjalistycznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej Nad Matk¹ i Dzieckiem Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
oraz Ogólnopolskiego Zwi¹zku Pracodawców - Samodzielnych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazuje siê Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Poznaniu zaniechanie
stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku organizowania
œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa
wielkopolskiego poprzez narzucenie uci¹¿liwych warunków „konkursu ofert na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej" oraz uci¹¿liwych warunków „umów na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych
œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego", opracowanych i przyjêtych na 2001 rok, w drodze:
przyjêcia, ¿e jednostk¹ rozliczeniow¹ za zamówione i wykonywane œwiadczenia zdrowotne jest punkt o nieustalonej i zmiennej
w czasie trwania umowy wartoœci, co jest równoznaczne z nieokreœleniem jednostkowych cen us³ug i w ten sposób wartoœci
kontraktu, w wyniku czego na œwiadczeniodawców zosta³o w ca³oœci przerzucone ryzyko zmian warunków wp³ywaj¹cych na
sytuacjê finansow¹ tej Kasy,
uznania, i¿ termin uregulowania nale¿noœci wobec œwiadczeniodawców przez tê Kasê zostaje zachowany w dniu obci¹¿enia jej
rachunku bankowego,
co stanowi dla niej Ÿród³o nieuzasadnionych korzyœci.
II. Na podstawie art. 104 Kpa i art. 11 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez Wielkopolsk¹ Regionaln¹ Kasê
Chorych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na ww. rynku, poprzez zawarcie
w opracowanych i przyjêtych na 2001 rok „szczegó³owych warunkach konkursu ofert na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej" oraz „umowach na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego" postanowieñ, na mocy których:
na³o¿ono na œwiadczeniodawców zobowi¹zania ograniczaj¹ce osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ co do mo¿liwoœci pe³nienia funkcji
dyrektora, ordynatora i ich zastêpców, a osoby bêd¹ce stron¹ umowy w podjêciu zatrudnienia w innych zak³adach opieki
zdrowotnej, z którymi Kasa ta ma zawarte umowy na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych,
mo¿e ona ingerowaæ w wewnêtrzn¹ organizacjê i zarz¹dzanie œwiadczeniodawców, m.in. w zakresie zatrudniania pracowników,
okreœlania ich czasu pracy,
rozpatrzenie oferty oraz zawarcie umowy uzale¿nione zosta³o od bezwzglêdnej akceptacji treœci ww. dokumentów,
karami umownymi zostali obci¹¿eni wy³¹cznie œwiadczeniodawcy.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Poznaniu wp³yn¹³ wniosek Specjalistycznego Zespo³u Opieki
Zdrowotnej Nad Matk¹ i Dzieckiem - Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Pracodawców - Samodzielnych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu (zwanych dalej wnioskodawcami)
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Poznaniu (zwanej dalej
WRKCh). Wnioskodawcy zarzucili WRKCh, i¿ przyjête przez ni¹ „szczegó³owe warunki konkursu ofert na udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2001 roku" oraz postanowienia umów na udzielanie ambulatoryjnych
specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych po przeprowadzeniu
konkursu, naruszaj¹ przepisy art. 5 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 5, poz. 547, ze zm. - zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹).
Zdaniem wnioskodawców, WRKCh bêd¹c jedynym p³atnikiem s³u¿by zdrowia narzuca jednostkom œwiadcz¹cym us³ugi medyczne
(œwiadczeniodawcom) jednostronnie dla siebie korzystne warunki wykonywania tych œwiadczeñ oraz narzuca treœæ umów
na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych, których postanowienia ich dyskryminuj¹.
Wnioskodawcy zakwestionowali prawo WRKCh do wymuszania na nich przyjêcia zobowi¹zañ, których treœæ ingeruje w ich
wewnêtrzn¹ organizacjê i zarz¹dzanie i które naruszaj¹ obowi¹zuj¹c¹ ustawê o zawodzie lekarza. Wnioskodawcy zakwestionowali
postanowienia, na mocy których:
osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ nie mog¹ pe³niæ funkcji dyrektora, zastêpcy dyrektora, ordynatora i jego zastêpcy,
osoby bêd¹ce stron¹ umowy nie mog¹ zostaæ zatrudnione w innych zak³adach opieki zdrowotnej, z którymi Kasa ta ma zawarte
umowy na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych,
zobowi¹zani zostali do sk³adania imiennej listy osób udzielaj¹cych œwiadczeñ i podawania szczegó³owych danych osobowych tych
osób,
zobowi¹zani zostali do okreœlenia czasu pracy pracowników udzielaj¹cych œwiadczeñ,
termin zap³aty za wykonane przez nich œwiadczenia zosta³ okreœlony jako dzieñ obci¹¿enia rachunku WRKCh,
WRKCh zastrzeg³a wy³¹cznie sobie prawo na³o¿enia i egzekwowania kar umownych,
przyjêty przez ni¹ tryb przeprowadzania konkursu i zawierania umów wyklucza mo¿liwoœæ prowadzenia negocjacji.
Jako naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej wnioskodawcy uznali równie¿ przyjêty przez WRKCh sposób finansowania
œwiadczeñ. Ich zdaniem WRKCh zmusi³a œwiadczeniodawców do podpisania umów, w których przyjê³a, i¿ jednostk¹ rozliczeniow¹
jest punkt o zmiennej wartoœci. Wartoœæ tego punktu ustalana jest na ka¿dy miesi¹c przez WRKCh, w oparciu o liczbê punktów
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wykazanych przez wszystkich œwiadczeniodawców w miesi¹cu poprzedzaj¹cym. Tym samym wartoœæ punktu nie jest znana i nie jest
okreœlona w z³otych polskich, w wyniku czego podpisywane s¹ umowy, z mocy których nie wynika, jak¹ œwiadczeniodawcy otrzymaj¹
zap³atê za wykonan¹ w danym miesi¹cu us³ugê medyczn¹.
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczêciu postêpowania WRKCh podnios³a, i¿ jej dzia³alnoœæ nie mo¿e byæ oceniana
na podstawie przepisów ustawy antymonopolowej, gdy¿ nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 1 tej ustawy.
Po pierwsze dlatego, ¿e zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 1997
Nr 28 poz. 153 ze zm. - zwanej dalej ustaw¹ o p.u.z.) Kasa Chorych nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej. Ochrona zdrowia
jest bowiem tak¹ dziedzin¹, a zdaniem WRKCh powszechne ubezpieczenie zdrowotne ma taki w³aœnie charakter, ¿e nie jest
dopuszczalne wprowadzenie w tej dziedzinie elementów wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie ryzyka finansowego. Podnios³a równie¿,
¿e Kas Chorych nie mo¿na tak¿e zakwalifikowaæ do podmiotów organizuj¹cych lub œwiadcz¹cych us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci
publicznej. Wynika to z faktu pe³nienia roli p³atnika, który gromadzi œrodki finansowe pochodz¹ce ze sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne i rozlicza siê bezpoœrednio z tymi zak³adami opieki zdrowotnej, które w ramach zawartych umów œwiadcz¹ us³ugi na rzecz
ubezpieczonych. Funkcje organizatora, w ocenie WRKCh, pe³ni¹ zak³ady opieki zdrowotnej, indywidualne i grupowe praktyki osób
wykonuj¹cych zawody medyczne, organy wykonuj¹ce uprawnienia w³aœcicielskie i kontrolne oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.
Kasy Chorych na podstawie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którego opracowanie na mocy przepisu art.
55 ustawy o p.u.z. jest obowi¹zkiem samorz¹du terytorialnego, zawieraj¹ umowy ze œwiadczeniodawcami.
Ustosunkowuj¹c siê do treœci poszczególnych zarzutów WRKCh wyjaœni³a, i¿ wszelkie jej poczynania maj¹ na celu dobro
ubezpieczonych, których interesy na mocy art. 66 ust. 1 ustawy o p.u.z. Kasy Chorych reprezentuj¹. Dysponuj¹c okreœlonymi œrodkami
finansowymi Kasy Chorych maj¹ obowi¹zek zapewniæ ubezpieczonym dostêp do us³ug medycznych, a ich dzia³anie nie jest
nastawione na osi¹ganie zysku. Tym samym nie mo¿na zarzucaæ jej stosowania praktyk monopolistycznych zakazanych przepisem
art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej, do którego to naruszenia dochodzi w sytuacji, gdy w wyniku zakazanych dzia³añ osi¹gane
s¹ nieuzasadnione korzyœci.
WRKCh podnios³a ponadto, i¿ w 2000 roku zawar³a ponad 3.500 umów na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, st¹d nie jest
mo¿liwe negocjowanie warunków tych umów z ka¿dym z oferentów przystêpuj¹cym do konkursu. Wskazuj¹c na uprawnienia dane jej
ww. ustaw¹ o p.u.z. WRKCh wyjaœni³a, i¿ postanowienia umów, które ograniczaj¹ mo¿liwoœci pe³nienia okreœlonych funkcji przez
osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ w poradniach, maj¹ na celu zagwarantowanie ubezpieczonym jak najlepszej obs³ugi medycznej.
Podkreœli³a, i¿ w ramach przys³uguj¹cych jej uprawnieñ przeprowadza kontrole w zak³adach œwiadczeniodawców, a wyniki tych kontroli
oraz skargi sk³adane przez pacjentów wskazuj¹ na wiele nieprawid³owoœci w funkcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej w zakresie
dostêpnoœci pacjenta do lekarza oraz zapewnienia przez niego w³aœciwego wykonania warunków umowy. Osoby, które poza prac¹
w poradni pe³ni¹ inne obowi¹zki, nie gwarantuj¹ w³aœciwego wykonywania us³ug medycznych wynikaj¹cych z postanowieñ zawartej
umowy. Równie¿ z racji na³o¿onych na Kasy Chorych obowi¹zków zapewnienia ubezpieczonym pe³nej dostêpnoœci do œwiadczeñ oraz
kieruj¹c siê planami opracowanymi przez jednostki samorz¹du terytorialnego, WRKCh zawar³a w zakwestionowanych
„szczegó³owych warunkach konkursu ofert" oraz umowach na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych postanowienia zobowi¹zuj¹ce
œwiadczeniodawców do przedstawienia wykazu osób zatrudnianych, podania ich kwalifikacji oraz okreœlenia czasu pracy pracowników
udzielaj¹cych œwiadczeñ.
Odnoœnie przyjêtego na 2001 rok sposobu rozliczania œwiadczeniodawców WRKCh wyjaœni³a, i¿ wprowadzi³a system punktowy
do œwiadczeñ z zakresu stomatologii, rehabilitacji i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Stosowany w latach 1999-2000
system rozliczania, w którym jednostk¹ rozliczeniow¹ by³a porada, wymaga³ zmiany, z uwagi na nierzetelne realizowanie przez
œwiadczeniodawców us³ug zdrowotnych w ramach ustalonej przez strony umów liczby porad i przekraczanie przez nich maksymalnej
rocznej wartoœci kontraktu. Opieraj¹c siê na wynikach analizy zapotrzebowania na us³ugi zdrowotne na terenie Wielkopolski, danych
dotycz¹cych wskaŸników stanu zdrowia spo³eczeñstwa, sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, WRKCh dosz³a do wniosku,
i¿ œwiadczeniodawcy niew³aœciwie realizowali umowy z zakresu specjalistyki. B³êdy polega³y na udzielaniu porad z zakresu
kompetencji lekarza rodzinnego, zawy¿aniu liczby udzielonych porad, w tym porad „receptowych", odraczaniu przyjêæ pacjentów
wymagaj¹cych skomplikowanej diagnostyki. Wskazuj¹c na ograniczone mo¿liwoœci p³atnicze wynikaj¹ce z przyjêtych planów
finansowych, w celu racjonalnego gospodarowania tymi œrodkami WRKCh przyjê³a system punktowy, dziel¹c porady na trzy typy,
z których ka¿da ma inn¹ wartoœæ punktow¹. Jednoczeœnie zaprzeczy³a, jakoby w zawieranych umowach nie okreœli³a wartoœci punktu.
Wartoœæ punktu na miesi¹c styczeñ 2001 roku zosta³a wskazana, ustalono j¹ bowiem w oparciu o uœrednione dane za rok 2000.
Zdaniem WRKCh bezpodstawny jest równie¿ zarzut dokonywania zmiany ceny punktu w trakcie trwania umowy. Celem przyjêcia
zasady zmiennej wartoœci punktu by³o wy³onienie oferentów, którzy zapewni¹ jak najlepsz¹ opiekê medyczn¹, w tym jak najd³u¿szy
czas pracy poradni. W sytuacji, gdy oferenci zapewni¹ maksymalnie d³ugi czas pracy, uzyskaj¹ maksymaln¹ liczbê punktów mo¿liw¹ do
wykonania. Ustalona cena mo¿e ulegaæ zmianie w zasadzie wy³¹cznie wówczas, gdy liczba wykonanych us³ug bêdzie mniejsza od
zadeklarowanej. Przy za³o¿eniu, ¿e œwiadczeniodawcy wykonaj¹ odpowiedni¹ liczbê œwiadczeñ, wartoœæ punktu w skali ca³ego roku
nie bêdzie ni¿sza od przyjêtej na miesi¹c styczeñ.
Ustosunkowuj¹c siê do zarzutu nieprawid³owego okreœlenia terminu p³atnoœci, WRKCh podnios³a, i¿ ma podpisane umowy
z bankami na dokonywanie przelewów w systemie ELKSIR, co gwarantuje wp³yniêcie œrodków na konta œwiadczeniodawców w dniu
z³o¿enia przez ni¹ polecenia przelewu. Odnoœnie zarzutu nie zagwarantowania œwiadczeniodawcom prawa nak³adania kar umownych
w sytuacji nie wywi¹zywania siê przez ni¹ z warunków umowy, WRKCh zwróci³a uwagê, i¿ kary takie zgodnie z art. 483 k.c. mog¹ byæ
zastrze¿one wy³¹cznie w stosunku do zobowi¹zañ niepieniê¿nych. Tymczasem jedynym obowi¹zkiem kas chorych wobec
œwiadczeniodawców jest zap³ata za wykonane przez nich us³ugi.
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³, co nastêpuje:
Z wnioskiem o wszczêcie przeciwko WRKCh niniejszego postêpowania antymonopolowego wyst¹pi³o dwóch wnioskodawców:
Specjalistyczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej Nad Matk¹ i Dzieckiem - Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Poznaniu oraz
Ogólnopolski Zwi¹zek Pracodawców - Samodzielnych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu. Pierwszy
z wnioskodawców jest publicznym zak³adem opieki zdrowotnej, dzia³aj¹cym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Na udzielanie œwiadczeñ w zakresie opieki ambulatoryjnej specjalistycznej
zawar³ z WRKCh w dniu 09 stycznia 2001 r. umowê nr 15R/LS/SS.0208/1/01, w której maksymalna kwota zobowi¹zania tej Kasy
z tytu³u udzielania przez wnioskodawcê ww. œwiadczeñ zdrowotnych ustalona zosta³a na 2.844 964,50 z³. Za³¹cznik nr 2 tej umowy
precyzuje, jak¹ maksymaln¹ liczbê punktów wnioskodawca mo¿e wypracowaæ w ramach zawartej umowy w skali roku oraz
miesi¹ca, z podzia³em na poszczególne poradnie. W 2001 roku wnioskodawca mo¿e wypracowaæ maksymalnie 441.276 punktów
(karty akt 117-148).

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

6

Drugi z wnioskodawców - Ogólnopolski Zwi¹zek Pracodawców - Samodzielnych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej
z siedzib¹ w Poznaniu, jest Zwi¹zkiem zrzeszaj¹cym samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, maj¹cym na celu ochronê ich
praw i reprezentowanie ich interesów (statut Zwi¹zku - karty akt 47-54).
Powszechne obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne zosta³o wprowadzone wspomnian¹ wy¿ej ustaw¹ z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa ta w celu realizacji ubezpieczenia zdrowotnego powo³a³a specjalne instytucje Kasy Chorych. Kasy Chorych, w celu zapewnienia ubezpieczonym œwiadczeñ okreœlonych ustaw¹, gromadz¹ œrodki finansowe,
zarz¹dzaj¹ nimi oraz zawieraj¹ umowy ze œwiadczeniodawcami. Kasy Chorych s¹ wiêc jedynymi dysponentami œrodków finansowych
przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ wykonywanych w ramach ubezpieczenia spo³ecznego. Œrodki te wyp³acane s¹ tym
spoœród œwiadczeniodawców, z którymi zawarte zosta³y umowy na udzielanie œwiadczeñ w ramach powszechnego ubezpieczenia
spo³ecznego (art. 4 ustawy o p.u.z.). Na obszarze województwa wielkopolskiego ubezpieczenie zdrowotne realizowane jest przez
Wielkopolsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Poznaniu (WRKCh). Terytorialny zasiêg dzia³ania WRKCh okreœlony zosta³ rozporz¹dzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia regionalnych Kas Chorych i ich oddzia³ów,
okreœlenia ich siedzib i obszaru dzia³ania oraz nadania im statutów (Dz. U. Nr 152, poz. 989).
Zgodnie z art. 54 ustawy o p.u.z. Kasa Chorych zawiera umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych po uprzednim
przeprowadzeniu konkursu. Tryb sk³adania ofert w celu zawarcia takich umów, przeprowadzania konkursu ofert oraz zg³aszania skarg i
protestów z tym zwi¹zanych okreœlony zosta³ w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych (Dz. U. Nr 148, poz. 978 ze zm.).
Zgodnie z treœci¹ par. 7 tego rozporz¹dzenia, w przypadku gdy zamawiaj¹cy (kasa chorych) przygotowa³ wzór oferty lub jej formularz,
z³o¿enie oferty powinno nast¹piæ zgodnie z tym wzorem lub formularzem. WRKCh opracowa³a i opublikowa³a przyjête w dniu
28.07.2000r. uchwa³¹ Zarz¹du Kasy „szczegó³owe warunki konkursu ofert na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przeprowadzanych w powiatach województwa wielkopolskiego" (karty akt 8-28).
W dokumencie tym wyszczególnione zosta³y kryteria, w oparciu o które oferty bêd¹ oceniane. W oparciu o ten dokument
œwiadczeniodawcy zamierzaj¹cy ubiegaæ siê o zawarcie umowy na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego zobowi¹zani byli do opracowania swojej oferty. Ww. rozporz¹dzenie MZiOS nie precyzuje, jaka powinna
byæ szczegó³owa treœæ oferty. Jednak¿e w par.6 pkt 3 na³o¿ony zosta³ na zamawiaj¹cego (kasy chorych) obowi¹zek okreœlenia
w og³oszeniu o konkursie ofert warunków, jakie oferta powinna spe³niaæ. W konkursie ofert organizowanym przez WRKCh na 2001 rok
mog³y uczestniczyæ wy³¹cznie oferty opracowane w oparciu o ten dokument.
Po przeprowadzeniu konkursu ofert WRKCh wy³ania œwiadczeniodawców, z którymi zawiera „umowy o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego". Treœæ tych umów równie¿ zosta³a opracowana przez WRKCh i
przyjêta ww. uchwa³¹ jej Zarz¹du. Przedmiotem umów jest organizowanie i udzielanie przez œwiadczeniodawcê bezp³atnych
œwiadczeñ zdrowotnych w œciœle okreœlonym zakresie (par. 2 umowy). Art. 53 ust. 4 ustawy o p.u.z. precyzuje, jak¹ problematykê
powinny regulowaæ umowy zawierane miêdzy Kas¹ Chorych a œwiadczeniodawcami. Zgodnie z jego treœci¹, umowy powinny okreœlaæ
rodzaj i zakres udzielanych œwiadczeñ, warunki i zasady ich udzielania, zasady rozliczeñ ze œwiadczeniodawcami, maksymaln¹ kwotê
zobowi¹zania Kasy Chorych wobec œwiadczeniodawców, zasady kontroli realizacji umów, rozpatrywania kwestii spornych,
prowadzenia dokumentacji i jej udostêpniania. Wszystkie te elementy zawarte zosta³y w treœci umowy opracowanej i przyjêtej na
2001 rok przez WRKCh, w tym równie¿ w treœci umowy podpisanej z wnioskodawc¹ numer 1.
Wnioskodawcy zakwestionowali nastêpuj¹ce postanowienia „szczegó³owych warunków konkursu ofert na udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej" oraz umów na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych
œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:
1) § 20 umowy, w którym ustalone zosta³y ogólne zasady finansowania œwiadczeñ. WRKCh przyjê³a, i¿ jednostk¹ rozliczeniow¹ jest
punkt o zmiennej wartoœci (§ 20 pkt 1). Sposób wyznaczania wartoœci punktu ustalony zosta³ w pkt 5. Wartoœæ tego punktu
wyznacza iloraz kwoty miesiêcznej przeznaczonej na finansowanie ambulatoryjnych specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych
wynikaj¹cych z planu finansowego Kasy w roku obowi¹zywania umowy, z podzia³em na poszczególne grupy finansowotematyczne, oraz liczby punktów wykazanych w poprzednim miesi¹cu przez œwiadczeniodawców w poszczególnych grupach
finansowo-tematycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki, zg³aszanych do rozliczenia do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca. § 20 pkt 2
dzieli porady specjalistyczne na trzy typy, ró¿ni¹ce siê stopniem obci¹¿enia diagnostyk¹ (§ 1 pkt 3 umowy). Poradzie I typu
odpowiada jeden punkt. Porada ta zwi¹zana jest z ci¹g³oœci¹ leczenia bez badañ diagnostycznych, obejmuje równie¿ kontrolê
po wykonanych zabiegach. Poradzie II typu odpowiadaj¹ dwa punkty. Obejmuje zakres porady lekarza specjalisty, obejmuje
badania diagnostyczne z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego, których powtórzenie lub wykonanie uznano za niezbêdne.
Poradzie typu III odpowiada piêæ punktów. Obejmuje pe³en zakres kompetencji lekarza specjalisty ze zlecon¹ i wykonan¹
diagnostyk¹ lub zabiegami wynikaj¹cymi z kompetencji lekarza specjalisty. Jednoczeœnie w § 20 pkt 3 ustalono, i¿ œredni czas
trwania porady specjalistycznej wynosi 15 minut. § 20 pkt 4 odsy³a do treœci za³¹cznika nr 2 do umowy, w którym okreœlona zosta³a
maksymalna roczna i miesiêczna liczba punktów do wykonania przez œwiadczeniodawcê w ramach zawartej umowy.
Jednoczeœnie WRKCh sklasyfikowa³a œwiadczenia zdrowotne w ramach 6 grup tematyczno-finansowych. Podzia³ ten uwzglêdnia
koszty badañ diagnostycznych w poszczególnych poradniach specjalistycznych (za³¹cznik nr 3 „Szczegó³owych warunków
konkursu..." karta akt 111-112),
2) § 22 pkt 7 umowy, zgodnie z którym za termin p³atnoœci uznany zosta³ dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego WRKCh,
3) § 30 dotycz¹cy kar umownych, zgodnie z którym œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do zap³aty na rzecz WRKCh kar umownych,
4) pkt XII pdpkt m „szczegó³owych warunków konkursu ofert..." oraz § 12 umowy, na mocy których lekarze bêd¹cy stron¹ umowy nie
mog¹ w czasie jej trwania udzielaæ œwiadczeñ w innym z.o.z., który zawar³ umowê z Kas¹ Chorych, a osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ
pe³niæ funkcji dyrektora i ordynatora oraz ich zastêpców,
5) pkt XII pdpkt f „szczegó³owych warunków konkursu ofert..." oraz § 5 umowy, które nak³adaj¹ na œwiadczeniodawcê obowi¹zek
przedstawienia WRKCh imiennej listy fachowego personelu medycznego wraz z podaniem jego kwalifikacji oraz zobowi¹zuj¹
do zg³aszania zmian personalnych, jakie wyst¹pi¹ w czasie trwania umowy.
W dniu 1 kwietnia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319). Ustawa ta zast¹pi³a ww. ustawê antymonopolow¹, w trybie której zosta³o wszczête i by³o prowadzone niniejsze
postêpowanie. Przepis art. 113 nowej ustawy stanowi, i¿ do postêpowañ wszczêtych i nie zakoñczonych stosuje siê przepisy nowej
ustawy. Poniewa¿ postêpowanie administracyjne koñczy wydanie decyzji, a niniejsza decyzja wydana zostaje po dniu wejœcia w ¿ycie
nowej ustawy, odpowiedniej zmiany wymaga³a klasyfikacja prawna zarzutów podniesionych wobec WRKCh.
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Urz¹d zwa¿y³, co nastêpuje:
Rygorom przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podlegaj¹ wy³¹cznie dzia³ania przedsiêbiorców. Definicja
przedsiêbiorcy zawarta zosta³a w art. 4 ustawy. W œwietle tego przepisu przedsiêbiorcami s¹ m.in. osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoœci prawnej, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), a tak¿e osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie maj¹ce osobowoœci prawnej, organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej. Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej ukszta³towane
zosta³o na gruncie obowi¹zuj¹cej ww. ustawy - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisu
art. 2 ust. 1 tej ustawy jest m.in. zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, handlowa, budowlana i us³ugowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ci¹g³y.
Jak wy¿ej wspomniano zasady funkcjonowania Kas Chorych, ich strukturê oraz nadzór nad dzia³alnoœci¹ reguluj¹ przepisy ustawy
o p.u.z. Przepis art. 7 tej ustawy stanowi, i¿ Kasa Chorych nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej, co przes¹dza o niemo¿noœci
uznania Kas Chorych, w oparciu o to kryterium, za przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej.
Rozwa¿eniu natomiast podlega, czy Kasy Chorych organizuj¹ lub œwiadcz¹ us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej. Zgodnie z art. 4 pkt 1a
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów spe³nienie tego kryterium umo¿liwia uznanie danego podmiotu za przedsiêbiorcê
podlegaj¹cego jej rygorom. Kasy Chorych nie zajmuj¹ siê bezpoœrednio œwiadczeniem us³ug medycznych, s¹ natomiast organizatorami
tej dzia³alnoœci. Za przedsiêbiorców w rozumieniu ww. przepisu mog¹ zostaæ uznane wy³¹cznie wówczas, gdy przyjmiemy,
i¿ œwiadczenie us³ug medycznych jest dzia³alnoœci¹ o charakterze u¿ytecznoœci publicznej. Definicja us³ug o charakterze u¿ytecznoœci
publicznej nie zosta³a œciœle sprecyzowana. W myœl jednego z pogl¹dów doktryny us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej nale¿y
zdefiniowaæ poprzez wskazanie celu, któremu ma s³u¿yæ ich realizacja. W przypadku us³ug medycznych celem tym jest ochrona
zdrowia spo³eczeñstwa. Poniewa¿ ochrona zdrowia lokalnej spo³ecznoœci zosta³a wymieniona wœród zadañ w³asnych jednostek
samorz¹du terytorialnego (art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym - Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.),
a zadania w³asne gmin z regu³y traktowane s¹ jako zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, mo¿na przyj¹æ, i¿ œwiadczenie us³ug
medycznych nale¿y równie¿ do kategorii us³ug o takim w³aœnie charakterze. Inny z pogl¹dów ³¹czy dzia³alnoœæ o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej z realizacj¹ potrzeb o charakterze zbiorowym, brakiem ekwiwalentnoœci œwiadczeñ (odbiorcy ponosz¹ jedynie
czêœæ realnych kosztów uzyskanego œwiadczenia), nie nastawieniem na osi¹ganie zysku i zasilaniem finansowym ze œrodków
publicznych (por. C. Kosikowski „Polskie Publiczne Prawo Gospodarcze" Wyd. Prawnicze PWN W-wa 1998, str. 293). Wszystkie te
kryteria, w ocenie Urzêdu, spe³niaj¹ Kasy Chorych. Poniewa¿ zgodnie z treœci¹ art. 31 ust. 2 ustawy o p.u.z. Kasy Chorych
s¹ zobowi¹zane do zapewnienia ubezpieczonym szeregu œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zawieranie umów
o udzielanie œwiadczeñ z zak³adami opieki zdrowotnej i osobami wykonuj¹cymi zawód medyczny (art. 53 ust. 1 w/w ustawy) i kontrolê
realizacji tych¿e umów (art. 61 w/w ustawy), mo¿na uznaæ je za organizatora us³ug u¿ytecznoœci publicznej na wyznaczonym terenie.
Tym samym zasadne jest stwierdzenie, i¿ Kasy Chorych s¹ przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów.
Zgodnie z treœci¹ art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê uznaje siê
nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku. Przez pozycjê dominuj¹c¹, zdefiniowan¹ w art. 4 pkt 9 ustawy rozumie siê pozycjê
przedsiêbiorcy, która umo¿liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym przez stworzenie mu mo¿liwoœci
dzia³ania w znacznej mierze niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma
pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³ w rynku przekracza 40%.
Treœæ przepisów ustawy o p.u.z., która reguluje funkcjonowanie sektora ubezpieczeñ zdrowotnych, rzutuje na wyznaczenie rynku
w³aœciwego (relewantnego) w niniejszej sprawie. Rynek ten nale¿y zdefiniowaæ jako rynek organizowania œwiadczeñ zdrowotnych
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz ubezpieczonych z terenu województwa wielkopolskiego.
Na tak oznaczonym rynku jedyn¹ instytucj¹ powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego uprawnion¹ do realizowania ubezpieczeñ
zdrowotnych jest WRKCh. W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, i¿ zdaniem Urzêdu uczestnikiem tego rynku nie s¹ bran¿owe kasy chorych
(w chwili obecnej dzia³a Bran¿owa Kasa Chorych dla S³u¿b Mundurowych). Do Kasy tej przynale¿eæ mog¹ bowiem wy³¹cznie osoby
z okreœlonych grup zawodowych oraz cz³onkowie ich rodzin. Nie ma wiec ona charakteru powszechnego, a tym samym nie jest to
instytucja konkurencyjna w stosunku do regionalnych kas chorych, w tym WRKCh.
Zarzuty podniesione przez wnioskodawców dotycz¹ przyjêtych przez WRKCh zasad rozliczania œwiadczeniodawców oraz zakresu
jej ingerencji w ich wewnêtrzn¹ organizacjê i zarz¹dzanie. Urz¹d wszcz¹³ i prowadzi³ postêpowanie antymonopolowe pod zarzutem
naruszenia przepisu art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej, a w odniesieniu do postanowieñ umowy dotycz¹cych zasad finansowania
œwiadczeñ i rozliczeñ, pod zarzutem naruszania przepisu art. 5 ust. 1 pkt 6. W nowej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
ww. praktyki zakazane s¹ przepisami art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 6. Pierwszy przepis zakazuje nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej
na rynku, nie wymieniaj¹c w sposób wyczerpuj¹cy przejawów nadu¿ywania tej pozycji. Z uwagi na otwarty katalog praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, nie ma formalnych przeszkód, aby zosta³ on poszerzony o dzia³ania przedsiêbiorców, nosz¹ce znamiona
bezprawnego zachowania ograniczaj¹cego konkurencjê lub eksploatuj¹cego pozycjê zajmowan¹ na rynku czy godz¹cego w interesy
konsumentów. Drugi przepis zakazuje narzucania uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych przedsiêbiorcy narzucaj¹cemu takie
warunki nieuzasadnione korzyœci. Do jego naruszenia dochodzi wówczas, gdy spe³nione zostaj¹ ³¹cznie trzy przes³anki:
zakwestionowane warunki umów s¹ uci¹¿liwe, zostaj¹ narzucone i przynosz¹ nieuzasadnione korzyœci. Narzucanie uci¹¿liwych
warunków umów musi mieæ charakter przymusowy, wymuszony przez podmiot dominuj¹cy posiadan¹ si³¹ rynkow¹.
W przedmiotowej sprawie jest poza sporem, i¿ WRKCh jest jedyn¹ instytucj¹ powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
uprawnion¹ do realizowania ubezpieczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz
ubezpieczonych z terenu województwa wielkopolskiego. Posiadana przez WRKCh si³a rynkowa oraz przepisy ustawy o p.u.z.
pozwalaj¹ jej na przedstawienie œwiadczeniodawcom warunków umów, których w warunkach konkurencji nie by³aby w stanie
wynegocjowaæ. Umowy te maj¹ quasi adhezyjny charakter, utrudniaj¹cy negocjowanie ich treœci. W przypadku zawierania tego rodzaju
umów swoboda kontrahenta (œwiadczeniodawcy) w kszta³towaniu ich treœci jest ograniczona. Mo¿e on albo zawrzeæ umowê o treœci
wskazanej przez jego kontrahenta, albo w ogóle zrezygnowaæ z zawarcia umowy. Treœæ umowy jest tu wiêc w istocie podyktowana
przez jedn¹ stronê.
Osi¹gane przez przedsiêbiorcê stosuj¹cego praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów nieuzasadnione korzyœci s¹ odpowiednikiem uci¹¿liwych warunków umów narzuconych kontrahentowi.
Nieuzasadnione korzyœci s¹ osi¹gane kosztem kontrahenta i pozostaj¹ w normalnym zwi¹zku przyczynowym z narzuconymi
kontrahentowi uci¹¿liwymi warunkami umów (Ustawa antymonopolowa. Komentarz jw.).
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Umowa ³¹cz¹ca WRKCh oraz wnioskodawców ma charakter cywilno-prawny. Z chwil¹ jej podpisania pomiêdzy stronami dochodzi
do zawi¹zania stosunku zobowi¹zaniowego. Z istoty zobowi¹zañ wynika, i¿ na ka¿dej ze stron umowy ci¹¿¹ okreœlone prawa
i obowi¹zki. W przypadku umowy badanej w ramach niniejszego postêpowania, wnioskodawcy zobowi¹zani s¹ do udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych, natomiast WRKCh do zap³aty za wykonane przez nich œwiadczenia. Umowa o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego powinna wiêc co najmniej precyzowaæ do wykonywania jakich
œwiadczeñ zdrowotnych wnioskodawcy s¹ zobowi¹zani oraz jak¹ otrzymaj¹ za to zap³atê. Zdaniem Urzêdu s¹ to elementy konieczne tej
umowy (essentialia negotti), i jako takie powinny zostaæ w jej treœci uwzglêdnione. Bezsporne jest, i¿ w umowie zawartej przez
WRKCh i wnioskodawców zakres us³ug œwiadczonych przez wnioskodawcê zosta³ œciœle sprecyzowany. W¹tpliwoœci budzi drugi
istotny element umowy - cena tych us³ug, czyli kwota zobowi¹zania WRKCh wobec œwiadczeniodawców. W umowie na udzielanie
ambulatoryjnych specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych okreœlona zosta³a maksymalna kwota zobowi¹zania WRKCh wobec
kontrahenta (w umowie zawartej z wnioskodawc¹ kwota ta ustalona zosta³a na 2.844964,50 z³.). Kwota ta nie jest wiêc wartoœci¹
kontraktu, lecz jedynie okreœla, do jakiej wysokoœci WRKCh rozliczy wnioskodawcê za wykonane przez niego us³ugi. Jednoczeœnie
w § 20 umowy przyjêto, i¿ jednostk¹ rozliczeniow¹ za wykonane us³ugi jest punkt o zmiennej wartoœci. Wartoœæ tego punktu nie jest
wartoœci¹ sta³¹, znan¹ wnioskodawcy oraz innym œwiadczeniodawcom w momencie podpisywania umowy oraz wykonywania us³ugi.
Przyjêty przez WRKCh sposób ustalania wartoœci punktu, zgodnie z którym do 25-go dnia ka¿dego miesi¹ca okreœla ona wartoœæ punktu
w oparciu o dane z poprzedniego miesi¹ca, powoduje, i¿ wykonuj¹c us³ugê wnioskodawca nie wie jak¹ otrzyma za to zap³atê.
W sytuacji, gdy wykonanie tej us³ugi wi¹¿e siê z powstaniem po jego stronie okreœlonych, daj¹cych siê wyliczyæ kosztów, przyjêty przez
WRKCh sposób ustalenia zap³aty odrywa cenê us³ugi od kosztów jej œwiadczenia. Z punktu widzenia zasad konkurencji
jest to niedopuszczalne. Cena umo¿liwia porównanie nak³adów jak i efektów okreœlonego przedsiêwziêcia gospodarczego. Motywuje
przedsiêbiorców do stosowania rachunku ekonomicznego, stanowi¹c tym samym instrument prawid³owego wykorzystania zasobów.
Umo¿liwia równie¿ elastyczne dostosowywanie wielkoœci zdolnoœci produkcyjnej do zapotrzebowania na konkretne towary, us³ugi.
Z powy¿szych wzglêdów istotne jest, aby ceny by³y wynikiem dzia³ania konkurencji (por. Stanis³aw Gronowski „Ustawa
antymonopolowa. Komentarz" Wyd. BECK wyd 2, W-wa 1999, str. 101-102). Zdaniem Urzêdu przyjêty przez WRKCh sposób rozliczania
œwiadczeniodawców w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mechanizmy te wy³¹cza i w rezultacie cena us³ugi oderwana
zostaje od uwarunkowañ ekonomicznych. W sytuacji, gdy wartoœæ punktu uzale¿niona jest od liczby punktów wypracowanych
w poprzednim miesi¹cu przez wszystkich zakontraktowanych œwiadczeniodawców, nie znaj¹ oni ceny us³ugi w momencie
jej wykonywania. Co prawda przepis art. 53 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy o p.u.z. nakazuje, aby w umowach zawieranych
ze œwiadczeniodawcami okreœlone zosta³y jedynie zasady rozliczeñ oraz maksymalna kwota zobowi¹zania Kasy Chorych wobec
œwiadczeniodawcy, lecz zdaniem Urzêdu zasady te powinny zostaæ okreœlone w oparciu o zasadê swobody umów, z uwzglêdnieniem
interesów obu kontrahentów. Tymczasem przyjêty przez WRKCh sposób rozliczania œwiadczeniodawców powoduje przerzucenie
na nich kosztów œwiadczenia tych us³ug w sytuacji, gdy przyjêta na dany miesi¹c wartoœæ punktu bêdzie ni¿sza. Nast¹pi to w sytuacji,
gdy liczba punktów „wypracowanych" przez wszystkich œwiadczeniodawców w poprzednim miesi¹cu bêdzie wysoka. W rezultacie,
w miarê wzrostu liczby udzielonych œwiadczeñ ich cena jednostkowa maleje. WRKCH wydatkuje wiêc tak¹ sam¹ kwotê bez wzglêdu
na liczbê œwiadczeñ udzielonych w danym okresie rozliczeniowym. Reasumuj¹c, w ocenie Urzêdu WRKCh stawia siê w sytuacji
korzystniejszej, ani¿eli jest to przyjête w stosunkach pomiêdzy przedsiêbiorcami o równorzêdnej sile rynkowej. Korzyœci¹ WRKCh jest
przerzucenie na œwiadczeniodawców czêœci ciê¿aru publicznego polegaj¹cego na zagwarantowaniu ubezpieczonym dostêpu do
œwiadczeñ zdrowotnych oraz ca³ego ryzyka prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zanej z udzielaniem przez nich œwiadczeñ w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Œwiadcz¹c us³ugê nie maj¹ oni bowiem pewnoœci, jak¹ otrzymaj¹ za to zap³atê.
Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ w ostatecznym rachunku zap³acona cena nie bêdzie pokrywa³a kosztów wytworzenia danej us³ugi.
Maksymalna kwota zobowi¹zania WRKCh wobec wnioskodawcy na 2001 ustalona zosta³a na kwotê ni¿sz¹ ni¿ na 2000 r., przy
analogicznym zakresie œwiadczeñ. Jednoczeœnie og³oszona przez WRKCh wartoœæ punktu na m-c luty 2001 r. jest ni¿sza od wartoœci
punktu przyjêtej do rozliczeñ za miesi¹c styczeñ 2001 r.[...]
Powy¿sze okolicznoœci pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ w sytuacji, gdy koszt wytworzenia us³ugi œwiadczenia zdrowotnego na przestrzeni
roku niew¹tpliwie wzrós³ (chocia¿by o wspó³czynnik inflacji), ustalony przez WRKCh sposób rozliczania uniemo¿liwia
œwiadczeniodawcom prowadzenie dzia³alnoœci w oparciu o rachunek ekonomiczny. W swoich kalkulacjach musz¹ oni bowiem
uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ ponoszenia strat w zwi¹zku z wykonywaniem œwiadczeñ w ramach umowy zawartej z WRKCh.
Przyjêty przez WRKCh sposób rozliczania œwiadczeniodawców budzi zastrze¿enia tak¿e z innego powodu. Kasy Chorych dokonuj¹
wyboru œwiadczeniodawców, z którymi podpisywane zostaj¹ umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, po przeprowadzeniu konkursu ofert. Konkurs ten ma na celu wy³onienie oferentów, którzy zapewni¹
ubezpieczonym jak najlepsz¹ opiekê medyczn¹. Poniewa¿ Kasy Chorych zobowi¹zane s¹ do racjonalnego gospodarowania
przekazanymi œrodkami finansowymi (art. 53 ust. 3 ustawy o p.u.z.), wybór oferenta nastêpuje tak¿e w oparciu o kryterium
ekonomiczne. Racjonalnoœæ wymaga, aby wybrany zosta³ oferent, który m.in. zaproponowa³ korzystniejsz¹ dla Kasy Chorych cenê.
Tymczasem ustalenie ceny w oparciu o zmienn¹ wartoœæ punktu podwa¿a te regu³y. Oferenci nie mog¹ okreœliæ, jaka bêdzie cena
œwiadczonych przez nich us³ug, i w rezultacie kryterium ceny w przeprowadzanym konkursie odgrywa drugorzêdn¹ rolê. Z punktu
widzenia interesów œwiadczeniodawców jest to nieracjonalne, bowiem decyduj¹c siê na przyst¹pienie do konkursu musz¹ w swoich
kalkulacjach uwzglêdniæ koszt wykonania us³ugi (œwiadczenia zdrowotnego).
Wnioskodawcy zakwestionowali tak¿e treœæ § 22 pkt 7 umowy, zgodnie z którym za termin p³atnoœci uznawany jest dzieñ
obci¹¿enia rachunku bankowego WRKCh. Jest poza sporem, i¿ WRKCh w sposób nieprawid³owy ustali³a termin p³atnoœci
faktur/rachunków wystawionych przez œwiadczeniodawców. Art. 454 Kc stanowi bowiem, i¿ w przypadku, gdy miejsce spe³nienia
œwiadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z w³aœciwoœci zobowi¹zania, œwiadczenie pieniê¿ne powinno byæ spe³nione w miejscu
zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spe³nienia œwiadczenia. Miejsce œwiadczenia pieniê¿nego w odniesieniu do œwiadczeñ
bezgotówkowych wyznacza rachunek bankowy wierzyciela, a œwiadczenie takie zostaje spe³nione z chwil¹, gdy nastêpuje faktyczna
realizacja polecenia przelewu, tzn. kwota nim objêta wp³ywa na rachunek wierzyciela (por. uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia
14 stycznia 1995 r. III CZP 164/94 - OSNC z 1995 r. nr 4. poz. 62). Wobec powy¿szego rozwa¿enia wymaga, czy WRKCh uzyskuje
t¹ drog¹ nieuzasadnione korzyœci, a przez to narusza przepis art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wyjaœnienia nades³ane w ramach niniejszego postêpowania przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹ S.A. z siedzib¹ w Warszawie pozwoli³y
ustaliæ, i¿ wiêkszoœæ banków dokonuje przelewów w systemie ELIKSIR, który zapewnia krótki czas przep³ywu pieni¹dza miêdzy
uczestnikami. Na powy¿sz¹ okolicznoœæ w swoich wyjaœnieniach wskazywa³a WRKCh argumentuj¹c, i¿ dziêki pracy w tym systemie
na konta œwiadczeniodawców pieni¹dze przelewane s¹ w dniu z³o¿enia przez ni¹ polecenia przelewu. WRKCh podnios³a jednoczeœnie,
i¿ takie okreœlenie terminu p³atnoœci nie stanowi dla niej Ÿród³a nieuzasadnionych korzyœci. Ze stanowiskiem tym Urz¹d nie zgadza siê.
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W przypadku uznania, i¿ termin p³atnoœci jest zachowany w dniu obci¹¿enia jej rachunku, korzyœci¹ WRKCh jest przerzucenie na
wnioskodawców ca³ego ryzyka zwi¹zanego z nieprawid³owym funkcjonowaniem systemu bankowego. Tym samym WRKCh zwalnia
siê od odpowiedzialnoœci za dzia³ania instytucji i osób, którymi pos³uguje siê wykonuj¹c swoje zobowi¹zania (art. 474 Kc).
St¹d orzeczono, jak w punkcie I sentencji decyzji.
Urz¹d nie dopatrzy³ siê natomiast naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w postanowieniach
umowy, na mocy których WRKCh ogranicza mo¿liwoœæ udzielania œwiadczeñ w innym z.o.z. przez osoby bêd¹ce stron¹ umowy oraz
pe³nienia funkcji dyrektora i ordynatora oraz ich zastêpców przez osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ, a tak¿e nak³ada na nich obowi¹zek
przedstawienia imiennej listy fachowego personelu medycznego wraz z podaniem jego kwalifikacji oraz zobowi¹zuje do zg³aszania
zmian personalnych, jakie wyst¹pi¹ w czasie trwania umowy. Swoje stanowisko w tym zakresie Urz¹d opiera na uprawnieniach
i obowi¹zkach na³o¿onych na Kasy Chorych przepisami ustawy o p.u.z. Zgodnie z art. 1a pkt 5 ubezpieczenie zdrowotne jest oparte
m.in. na zasadzie zapewnienia ubezpieczonym równego dostêpu do œwiadczeñ. W tym celu, zgodnie z art. 4 ust. 6 ww. ustawy,
Kasy Chorych wspó³dzia³aj¹ m.in. z organami jednostek samorz¹du terytorialnego. Art. 55a ustawy nak³ada na organy samorz¹du
terytorialnego obowi¹zek opracowania i aktualizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich dzia³ania.
W oparciu o takie plany Kasy Chorych zawieraj¹ umowy ze œwiadczeniodawcami. Plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej powinien uwzglêdniaæ zapewnienie ubezpieczonym ca³odobowego dostêpu do œwiadczeñ lekarskich i pielêgniarskich oraz
niezbêdn¹ do tego celu liczbê lekarzy, pielêgniarek i innych œwiadczeniodawców. Jednoczeœnie na mocy przepisu art. 53 ust. 2
ustawy o p.u.z. Kasa Chorych po zasiêgniêciu opinii samorz¹dów medycznych okreœla warunki dotycz¹ce udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych, zapewnienia jakoœci i dostêpnoœci œwiadczeñ, rozliczania kosztów œwiadczeñ i mechanizmów ograniczania wzrostu tych
kosztów, zasad kontroli realizacji umów. Powy¿sze przepisy daj¹ Kasie Chorych uprawnienie do podejmowania dzia³añ maj¹cych
na celu jak najpe³niejsze wykonanie ci¹¿¹cych na niej obowi¹zków. Z tych wzglêdów wymóg przedstawienia listy osób wykonuj¹cych
œwiadczenia, okreœlenie czasu pracy, ograniczenia w zakresie udzielania œwiadczeñ przez lekarzy u ró¿nych œwiadczeniodawców oraz
pe³nienia funkcji, które s¹ czasoch³onne i wymagaj¹ dyspozycyjnoœci, s³u¿¹ realizacji tych celów.
Urz¹d nie znalaz³ równie¿ podstaw do zakwestionowania przyjêtego przez WRKCh trybu przeprowadzania konkursu i zawierania
umów na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, który wyklucza mo¿liwoœæ prowadzenia negocjacji przy ustalaniu treœci umów na
udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w ramach p.u.z. Zdaniem Urzêdu przepisy ustawy o p.u.z. oraz wydanego w tej sprawie
rozporz¹dzenia MZiOS uzasadniaj¹ w tym zakresie dzia³anie WRKCh. Przepisy te nak³adaj¹ na Kasy Chorych obowi¹zek zapewnienia
ubezpieczonym œwiadczeñ zdrowotnych, m.in. poprzez zawieranie umów na udzielanie œwiadczeñ. W 2000 r. umów takich WRKCh
zawar³a ponad 3000. Negocjowanie postanowieñ tych umów z ka¿dym z œwiadczeniodawców by³oby wiêc praktycznie niewykonalne,
tak¿e ze wzglêdu na krótki okres czasu przeznaczony na przeprowadzenie konkursu i zawarcie umów. Z tych wzglêdów WRKCh
przygotowa³a wzorzec umowy, który nastêpnie zastosowa³a przy zawieraniu umów z wybranymi w drodze konkursu oferentami.
Zdaniem Urzêdu zakwestionowany przez wnioskodawców tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz podpisywania umów na
œwiadczenia zdrowotne ma oparcie w przepisach ustawy o p.u.z. i jako taki nie mo¿e zostaæ uznany za bezprawny. St¹d nie mo¿na
uznaæ, i¿ dzia³anie WRKCh w tym zakresie narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ocenie Urzêdu mog¹
natomiast podlegaæ warunki konkursu ofert oraz postanowienia ww. umów, co by³o przedmiotem niniejszego postêpowania.
W ocenie Urzêdu równie¿ § 30 umowy, dotycz¹cy kar umownych, zredagowany zosta³ w oparciu o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego. Jak wy¿ej wyjaœniono wnioskodawcy zakwestionowali pominiêcie ich prawa do obci¹¿enia WRKCh
karami umownymi w sytuacji, gdy Kasa ta nie wywi¹zuje siê z ci¹¿¹cych na niej obowi¹zków. Tymczasem kary umowne mog¹ byæ
zastrze¿one wy³¹cznie na wypadek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania œwiadczenia niepieniê¿nego (art. 483 Kc). Natomiast
jedynym obowi¹zkiem WRKCh, wynikaj¹cym z treœci zawartych umów, jest zap³ata za wykonane przez œwiadczeniodawców us³ugi
zdrowotne. Jest to wiêc obowi¹zek o charakterze pieniê¿nym. W przypadku zw³oki w p³atnoœciach, œwiadczeniodawcy s³u¿y prawo
obci¹¿enia WRKCh odsetkami lub odst¹pienia od umowy (art. 481 Kc). Nie przys³uguje mu natomiast prawo obci¹¿ania tej Kasy karami
umownymi. Tym samym nale¿y stwierdziæ, i¿ treœæ § 30 umowy zawartej z wnioskodawc¹ nie narusza obowi¹zuj¹cych przepisów,
w tym przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
St¹d orzeczono, jak w punkcie II sentencji decyzji. [...]
5
DECYZJA
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez 3M Poland Sp. z o.o. w Nadarzynie nad
Viscoplast S.A. we Wroc³awiu
(Nr DDP-7/2001)
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 3M Poland Sp. z o.o. w Nadarzynie nad Viscoplast SA we Wroc³awiu, poprzez nabycie ponad
50% akcji dopuszczonych do publicznego obrotu.
6
DECYZJA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Federal Mogul Holding Deutschland
GmbH w Niemczech nad WSK Gorzyce S.A. w Gorzycach
(Nr DDP-9/2001)
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 Federal Mogul Holding Deutschland GmbH w Niemczech nad WSK Gorzyce SA w Gorzycach,
poprzez nabycie ponad 50% akcji.
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7
DECYZJA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie odmowy sprzeda¿y przez Hutê Ostrowiec S.A. przedsiêbiorcom spoza grupy kapita³owej Stalexport S.A. prêtów
zbrojeniowych
(RWA-10/2001).
Na podstawie art.11 ust.1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek Polskiej Unii Dystrybutorów Stali w Warszawie przeciwko
Hucie Ostrowiec S.A. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê
stosowania przez Hutê Ostrowiec S.A. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na odmowie sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych
przedsiêbiorcom spoza grupy kapita³owej Stalexport S.A. z siedzib¹ w Katowicach.
UZASADNIENIE
W art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca zawar³ zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej
wskazuj¹c przyk³adowe zachowania w œwietle prawa naganne. Katalog ten nie jest jednak zamkniêty. Tym samym uznaæ nale¿y,
¿e skoro ustawodawca nie poda³ w art.8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pe³nego katalogu praktyk
monopolistycznych, mog¹ istnieæ inne przejawy nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku ni¿ te, które s¹ wymienione
w ww. przepisie.
Taka sytuacja ma miejsce w tym postêpowaniu. Hucie Ostrowiec zosta³ postawiony zarzut nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej
poprzez odmowê sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych przedsiêbiorcom spoza grupy kapita³owej Stalexport. Dla stwierdzenia stosowania
przez Hutê Ostrowiec dzia³añ ograniczaj¹cych rozwój konkurencji konieczne jest ³¹czne spe³nienie nastêpuj¹cych przes³anek :
1) nadu¿ycie posiadanej pozycji dominuj¹cej,
2) fakt odmowy sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych,
3) dyskryminacyjny charakter odmowy,
4) brak alternatywnego Ÿród³a zaopatrzenia.
Jak wykaza³o przeprowadzone postêpowanie dowodowe, Huta Ostrowiec posiada pozycjê dominuj¹c¹ na rynku produkcji
prêtów cienkich i œrednich w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zosta³a wiêc spe³niona
pierwsza przes³anka.
Posiadanie pozycji dominuj¹cej nie jest jednak w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa zakazane. Zakazane jest natomiast
nadu¿ywanie tej pozycji. Ustalone fakty potwierdzi³y, ¿e Hucie Ostrowiec nie mo¿na postawiæ zarzutu nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej.
Huta Ostrowiec zdecydowa³a, o przekazaniu funkcji sprzeda¿y produkowanych wyrobów walcowanych swojemu wiêkszoœciowemu
udzia³owcowi - Stalexportowi.
[...] Na podstawie Umowy Handlowej z dnia 30 kwietnia 1996r. Stalexport uzyska³ wy³¹cznoœæ na sprzeda¿ wyrobów walcowanych
Huty Ostrowiec. Stalexport zbudowa³ sieæ dystrybucji wyrobów walcowanych Huty Ostrowiec, do której wprowadza³ wyroby
walcowane zakupione od Huty Ostrowiec. Stalexport zarz¹dza³ t¹ sieci¹ i pe³ni³ rolê lidera. Huta Ostrowiec nie by³a uczestnikiem tej
sieci, nie prowadzi³a samodzielnej sprzeda¿y, co wiêcej nie mia³a do tego prawa.
W zwi¹zku z powy¿szym z zarzutem ograniczania rozwoju konkurencji poprzez odmowê sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych
przedsiêbiorcom spoza grupy kapita³owej Stalexport Wnioskodawca móg³ ewentualnie wyst¹piæ przeciwko innemu podmiotowi, a nie
przeciwko Hucie Ostrowiec.
O odmowie sprzeda¿y wyrobów walcowanych i ograniczaniu przez Hutê Ostrowiec konkurencji trudno te¿ mówiæ po zmianie
przez Stalexport zasad sprzeda¿y wyrobów walcowanych Huty Ostrowiec w styczniu 2000 r. Z materia³u dowodowego wynika,
¿e w celu intensyfikacji sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych Stalexport zdecydowa³ o umo¿liwieniu Hucie Ostrowiec bezpoœredniej
sprzeda¿y poprzez pozyskanie nowych odbiorców bezpoœrednich i nowych hurtowników. W celu skutecznej realizacji za³o¿eñ polityki
handlowej Huta Ostrowiec ustali³a obiektywne kryteria dla odbiorców hurtowych, z którymi przewidywa³a podpisanie umów
handlowych. O kryteriach tych zostali powiadomieni przedsiêbiorcy zainteresowani bezpoœredni¹ wspó³prac¹ z Hut¹ Ostrowiec,
w tym uczestnicy Wnioskodawcy. Do zawarcia umowy z uczestnikami Wnioskodawcy jednak nie dosz³o. Wnioskodawca nie
przedstawi³ dowodu, z którego wynika³aby odmowa sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych przez Hutê Ostrowiec przy spe³nieniu przez
uczestników Wnioskodawcy ustalonego kryterium wielkoœci zakupów hurtowych.
Przeprowadzone postêpowanie dowodowe wskazuje na sytuacjê wrêcz odwrotn¹. W sytuacji rosn¹cej konkurencji
i pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej, z perspektyw¹ og³oszenia upad³oœci Huta Ostrowiec robi³a wszystko, aby jak najszybciej i jak
najlepiej sprzedaæ swoje wyroby.
W œwietle powy¿szego nale¿y uznaæ, ¿e nie zosta³a spe³niona druga przes³anka.
Skoro organ antymonopolowy ustali³, ¿e nie mia³a miejsca odmowa sprzeda¿y prêtów zbrojeniowych to trudno mówiæ o jej
dyskryminacyjnym charakterze. Tym bardziej, ¿e w ocenie organu antymonopolowego ustalone kryterium wielkoœci zakupów i warunki
zakupów (opusty, forma i terminy zap³aty) by³y obiektywne. W tej sytuacji organ antymonopolowy nie rozwa¿a³ trzeciej przes³anki.
Odnoœnie alternatywnych Ÿróde³ zakupu prêtów zbrojeniowych materia³ dowodowy potwierdzi³, ¿e uczestnicy Wnioskodawcy
mog¹ dokonywaæ zakupów prêtów zbrojeniowych u konkurentów Huty Ostrowiec.
Maj¹c na uwadze powy¿sze nie stwierdza siê naruszenia przez Hutê Ostrowiec zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów i orzeka jak w sentencji. [...]
8
DECYZJA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania przeciwko spó³ce Polanglo Sp. z o.o. w Warszawie
(RWA-28/2001).
Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmawia siê wszczêcia na wniosek W³odzimierza Kalabarczyka prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Hurtownia Ksi¹¿ek „Power" w Toruniu postêpowania antymonopolowego przeciwko spó³ce
Polanglo Sp. z o.o. w Warszawie.
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UZASADNIENIE
Niezbêdnym warunkiem dla postawienia przedsiêbiorcy zarzutu naruszenia przytoczonego wy¿ej art. 8 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów jest posiadanie przez niego pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym.
Stosowne dane okreœlaj¹ce udzia³y poszczególnych wydawnictw w krajowym rynku materia³ów do nauki jêzyka angielskiego
przedstawi³ sam Wnioskodawca w piœmie z dnia 1 marca 2001 r.
Wynika z nich niezbicie, i¿ najsilniejsz¹ pozycjê na polskim rynku podrêczników do nauki jêzyka angielskiego z udzia³em ok. 32%
posiada wydawnictwo Pearson Education. Oxford University Press, którego publikacje dystrybuuje spó³ka Polanglo Sp. z o.o. posiada
pozycjê drug¹ z udzia³em ok. 30% w rynku. Ok. 11% posiada wydawnictwo Express Publishing. Ok. 9% udzia³ w rynku ma oficyna
Macmillan Heinemann. Na pozosta³e 18% sk³adaj¹ siê udzia³y innych, wymienionych wczeœniej, konkurentów.
Zobrazowana wy¿ej struktura krajowego rynku materia³ów do nauki jêzyka angielskiego 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 spó³kê Polanglo Sp. z o.o. ok. 30% udzia³ w rynku nie umo¿liwia jej zapobieganie skutecznej konkurencji. Spó³ka
musi liczyæ siê przede wszystkim z najwiêkszym swoim konkurentem, a przy tym najsilniejszym podmiotem na rynku, tj. Pearson
Education. Niew¹tpliwie równie¿ na zachowanie rynkowe Spó³ki, i w tym stosowan¹ przez ni¹ strategiê marketingow¹, wp³yw maj¹
te¿ pozostali uczestnicy analizowanego rynku, zarówno ci o wiêkszej sile rynkowej, jak Express Publishing i Macmillan Heinemann,
jak i ci o udzia³ach ma³ych b¹dŸ znikomych.
Co wiêcej, poza faktem jest, i¿ Spó³ka nie jest najsilniejszym podmiotem na ww. rynku, posiada udzia³ daleko odbiegaj¹cy od
udzia³u 40% - progu domniemania prawnego w przedmiocie istnienia dominacji rynkowej. [...]
9
Wykaz decyzji wydanych w kwietniu 2001 r.
1. Decyzja z dnia 3.04.2001 (nr RBG-11/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Nowym Mieœcie Lubawskim przeciwko Miejskiemu Zak³adowi Komunalnemu w Nowym Mieœcie Lubawskim
w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez MZK.
2. Decyzja z dnia 4.04.2001 (nr DDI-10/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Zak³adów Porcelany Sto³owej £ubiana
S.A. w £ubianej przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie oraz Prezesowi Urzêdu Regulacji
Energetyki w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa
gazowego.
3. Decyzja z dnia 4.04.2001 (nr DDI-9/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Przedsiêbiorstwa Ceramiki Budowlanej
Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³ Zak³adu Gazownictwa
w Kielcach w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa
gazowego (publ. - poz. 1 w niniejszym nr Dziennika)
4. Decyzja z dnia 4.04.2001 (nr DDI-11/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Zak³adów Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
w Hadykówce przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³ Gazownictwa w Rzeszowie
w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
5. Decyzja z dnia 4.04.2001 (nr DDI-12/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Zak³adów Porcelany Sto³owej Sp. z o.o.
w Jaworzynie Œl¹skiej, Fabryki Porcelany „Ksi¹¿" Sp. z o.o. w Wa³brzychu, Fabryki Porcelany „Krzysztof" S.A. w Wa³brzychu oraz
Fabryki Porcelany „Wa³brzych" S.A. w Wa³brzychu przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie
oraz Prezesowi Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at
zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
6. Decyzja z dnia 5.04.2001 (nr RPZ-7/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania opinii do zamiaru
koncentracji polegaj¹cej na objêciu przez Blickle Holding International GmbH w Rosenfeld (Niemcy) akcji w PROMAG S.A.
w Poznaniu.
7. Decyzja z dnia 6.04.2001 (nr DDI-13/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku przedsiêbiorstwa „Biegonice-Kraków"
Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A - Oddzia³ Zak³ad Gazownictwa w Krakowie
w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
8. Decyzja z dnia 6.04.2001 (nr DDI-14/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Zak³adów Ceramiki Budowlanej
„Winiary" w Kaliszu przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A - Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w Kielcach w
sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
9. Decyzja z dnia 6.04.2001 (nr RKT 14/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Przedsiêbiorstwa HandlowoEksportowo-Importowego „BRTS" Bernard Rudziñski w Raciborzu przeciwko Rejonowi Energetycznemu Racibórz-GZE Sp. z o.o.
w Raciborzu w sprawie odmowy zawarcia umowy o sprzeda¿ energii elektrycznej (publ. - poz. 2 w niniejszym nr Dziennika)
10. Decyzja z dnia 11.04.2001 (nr DDI-15/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Tarnowskich Zak³adów Ceramiki
Budowlanej S.A. w Woli Rzêdziñskiej przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A w Warszawie, Oddzia³
Karpacki Zak³ad Gazowniczy w Tarnowie w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at
zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
11. Decyzja z dnia 11.04.2001 (nr DDI-17/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Huty Szk³a Artystycznego
i Gospodarczego „Fistek Glass" w Tarnowie, „Pryzmat" Wytwórni Szk³a w Tarnowie oraz Huty Szk³a „Fantazja Glass" w Tarnowie
przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie
wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa gazowego.
12. Decyzja z dnia 11.04.2001 (nr DDI-18/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Huty Szk³a „Olimp Glass" w Tarnowie
oraz Huty Szk³a Józef Cybruch
13. Decyzja z dnia 11.04.2001 (nr DDI-19/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku przedsiêbiorstwa Cegielnie
Olsztyñskie S.A. w Olsztynie przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. - Oddzia³ Zak³adu Gazownictwa
w Olsztynie w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa
gazowego.
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14. Decyzja z dnia 11.04.2001 (nr RBG-12/2001) o niestwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 2
pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie z wniosku Zbigniewa, Roberta i Marcina Tatol prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w formie spó³ki cywilnej pod nazw¹ Ma³a Elektrownia Wodna s.c. przeciwko Zak³adowi Energetycznemu S.A.
w Olsztynie.
15. Decyzja z dnia 12.04.2001 (nr DDI-16/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Krotoszyñskiego Przedsiêbiorstwa
Ceramiki Budowlanej „CERABUD" S.A. w Krotoszynie przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.
w Warszawie w sprawie nakazania PGNiG zaniechania pobierania nadmiernie wygórowanych op³at zwi¹zanych z dostaw¹ paliwa
gazowego.
16. Decyzja z dnia 13.04.2001 (nr DDP-6/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na objêciu przez E. Schwenk Transportbeton Beteiligungs GmbH w Niemczech oraz PHU Bet
Service Piotr £ozicki w Bydgoszczy udzia³ów Koma-Beton Sp. z o.o. w Bydgoszczy
17. Decyzja z dnia 17.04.2001 (nr DDI-20/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na nabyciu przez Connex Polska Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów Zak³adu Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Tczewie (publ. - poz. 3 w niniejszym nr Dziennika)
18. Decyzja z dnia 17.04.2001 (nr RWA-27/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na nabyciu przez Herbapol-Lublin S.A. w Lublinie udzia³ów P.P.H.U. Herbapol Sp. z o.o.
w Warszawie
19. Decyzja z dnia 18.04.2001 (nr DDF-10/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na nabyciu przez PK-Distribution Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów MW Investment Sp. z o.o. w
Warszawie
20. Decyzja z dnia 18.04.2001 (nr RPZ-8/2001) o uznanie praktyki, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazaniu zaniechania jej stosowania w sprawie z wniosku Specjalistycznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej Nad Matk¹ i Dzieckiem - Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Poznaniu oraz
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Pracodawców - Samodzielnych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przeciwko
Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Poznaniu (publ. - poz. 4 w niniejszym nr Dziennika)
21. Decyzja z dnia 19.04.2001 (nr DDP-7/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez 3M Poland
Sp. z o.o. w Nadarzynie nad Viscoplast S.A. we Wroc³awiu (publ. - poz. 5 w niniejszym nr Dziennika)
22. Decyzja z dnia 19.04.2001 (nr RPZ-9/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego dotycz¹cego wydania zgody na
dokonanie koncentracji polegaj¹cej na nabyciu przez Prettl Display Gmbh w Neuruppin (Niemcy) 50% udzia³ów
w Prettl Elektrotechnika Polska Sp. z o.o. w Oplenicy.
23. Decyzja z dnia 20.04.2001 (nr DDF-11/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na nabyciu przez Mostostal Invest Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów Polska Trust Sp. z o.o.
w Warszawie
24. Decyzja z dnia 20.04.2001 (nr RKT-15/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego dotycz¹cego wydania opinii w sprawie
zamiaru ³¹czenia polegaj¹cego na nabyciu przez „Nowa Itaka" Sp. z o.o. w Opolu zorganizowanej czêœci mienia „ITAKA" S.A.
w Opolu.
25. Decyzja z dnia 20.04.2001 (nr RLU-9/01) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Bolmar S.A. T³uszcze Roœlinne w Bodaczewie z tytu³u
niewykonania decyzji Prezesa UOKiK.
26. Decyzja z dnia 23.04.2001 (nr DDF-12/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia przedsiêbiorców
polegaj¹cego na nabyciu przez Mediterraneo S.a.p.a. di Suro Mambrini & C. we W³oszech akcji Champion Europe S.p.A. we W³oszech
27. Decyzja z dnia 23.04.2001 (nr DDI-21/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
polegaj¹cego na nabyciu przez Presspublica Sp. z o.o. w Warszawie udzia³ów spó³ki Notoria Servis Sp. z o.o. w Warszawie.
28. Decyzja z dnia 23.04.2001 (nr RKT-16/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
polegaj¹cego na nabyciu przez Bogus³awa Lepiarz - Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „Starter" w Czêstochowie mienia
Przedsiêbiorstwa Transportu Samochodowego „Transbud - D¹browa Górnicza" w D¹browie Górniczej
29. Decyzja z dnia 24.04.2001 (nr RLU-10/2001) o uznanie praktyki, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazaniu zaniechania jej stosowania w sprawie z wniosku Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie i Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Pielêgniarstwo Œrodowiskowo-Rodzinne
„Rodzina" S.C. we W³odawie przeciwko Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych w Lublinie.
30. Decyzja z dnia 25.04.2001 (nr DDP-8/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na przejêciu kontroli przez Wienerberger Netherlands NV w Holandii nad Zak³adami Ceramiki
Budowlanej „Z³ocieniec" Sp. z o.o. w Z³ocieñcu
31. Decyzja z dnia 27.04.2001 (nr DDF-13/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców polegaj¹cego na nabyciu przez Zak³ad Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. udzia³ów
Przedsiêbiorstwa Œwiadczeñ Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA -Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie
32. Decyzja z dnia 27.04.2001 (nr DDP-9/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Federal
Mogul Holding Deutschland GmbH w Niemczech nad WSK Gorzyce S.A. w Gorzycach (publ. - poz. 6 w niniejszym nr Dziennika)
33. Decyzja z dnia 27.04.2001 (nr RGD-13/2001) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zamiaru koncentracji
polegaj¹cej na nabyciu przez Spó³kê Akcyjn¹ HYDROBUDOWA S.A. w Gdañsku oraz Spó³kê z o.o. Ba³tyckie Towarzystwo
Inwestycyjne BTI w Gdyni wspólnego przedsiêbiorcy - Spó³ki HYDROPOROC S.A. w Gdyni.
34. Decyzja z dnia 27.04.2001 (nr R£O-10/2001) o nie stwierdzeniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 2
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawie z wniosku Polskiej Unii Dystrybutorów Stali w Warszawie
przeciwko Hucie Ostrowiec S.A. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim (publ. - poz. 7 w niniejszym nr Dziennika)
35. Decyzja z dnia 27.04.2001 (nr RWA-28/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Pana W³odzimierza Kalabarczyka
prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Hurtownia Ksi¹¿ek „Power" w Toruniu przeciwko spó³ce Polanglo Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie naruszenia art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (publ. - poz. 8 w niniejszym nr Dziennika)
36. Decyzja z dnia 30.04.2001 (nr RLU-8/2001) o nie stwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawie z wniosku Marka Misztala, prowadz¹cego sklep
„Merbut" w £êcznej przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w £êcznej.
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WYROK
z dnia 4 kwietnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Stowarzyszenia Kupieckiego w Kostrzynie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(sygn. akt XVII Ama 70/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Stowarzyszenia Kupieckiego w Kostrzynie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zainteresowani: 1. Gmina Miejska w Kostrzynie, 2. Miejskie Zak³ady Komunalne Spó³ka z o.o. w Kostrzynie o przeciwdzia³anie
praktykom monopolistycznym:
1. oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od Stowarzyszenia Kupieckiego w Kostrzynie na rzecz:
a) Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c) tytu³em kosztów
postêpowania,
b) Gminy Miejskiej w Kostrzynie kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c) tytu³em kosztów postêpowania,
c) Miejskich Zak³adów Komunalnych Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Kostrzynie kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c)
tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE:
Decyzj¹ Nr Dl Wr 11/2000 z dnia 2000-04-21 pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpatrzeniu sprawy
wszczêtej na wniosek powoda - Stowarzyszenia Kupieckiego w Kostrzynie przeciwko zainteresowanym: 1. Miejskim Zak³adom
Komunalnym Spó³ka z o.o. i 2. Gminie Miejskiej w Kostrzynie odmówi³ stwierdzenia stosowania i zaniechania stosowania praktyk
monopolistycznych polegaj¹cych na:
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej w wyniku podzia³u rynku wed³ug kryterium podmiotowego w nastêpstwie zró¿nicowania
wysokoœci op³at za dzier¿awiony grunt na przygranicznym Targowisku Miejskim w zale¿noœci od powierzchni pawilonów
znajduj¹cych siê na tym gruncie,
pobieraniu (w stosunku do Miejskich Zak³adów Komunalnych) i zatwierdzeniu (w stosunku do Gminy) nadmiernie wygórowanego
czynszu dzier¿awnego od przedsiêbiorców poddzier¿awiaj¹cych grunty na przygranicznym Targowisku w Kostrzynie n/O.
Wydaj¹c Decyzjê pozwany ustali³, ¿e MZK jest spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, [...] a jej udzia³owcem jest w 100% Gmina
Miejska Kostrzyñ.
Na terenie miasta Kostrzynia n/O znajduj¹ siê dwa targowiska, w tym objête postêpowaniem targowisko o powierzchni 4,942 ha
znajduj¹ce siê w pobli¿u przejœcia granicznego przy ul. Sikorskiego, które stanowi w³asnoœæ Gminy.
Wyró¿nia siê ono od innych targowisk pe³n¹ infrastruktur¹ techniczn¹, jest szczelnie ogrodzone, posiada parking o pow. ok. 2,5 ha
zaspokajaj¹cy potrzeby klientów i ca³odobowy system ochrony placu handlowego i parkingu, wykonywany przez koncesjonowan¹
firmê. Teren placu handlowego jest ca³kowicie utwardzony p³ytami betonowo-drogowymi.
[...] Gmina wydzier¿awi³a MZK nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy ul. Sikorskiego, na której zgodnie z umow¹ MZK prowadzi Miejskie
Targowisko przygraniczne. Wydzier¿awiaj¹cy zobowi¹za³ dzier¿awcê do zawarcia z w³aœcicielami pawilonów po³o¿onych na terenie
targowiska umów poddzier¿awy gruntów pod pawilonami.
[...] W ocenie pozwanego Targowisko Miejskie w Kostrzyniu stanowi odrêbny rynek tak pod wzglêdem terytorialnym, jak
i produktowym (rynek relewantny). Jest nim w ujêciu geograficznym po³o¿enie Targowiska w Kostrzyniu n/O w pobli¿u przejœcia
granicznego przy ul. Sikorskiego, zaœ w ujêciu produktowym powierzchnia gruntu poddzier¿awianego kupcom do prowadzenia handlu
na tym Targowisku. Na tak zakreœlonym rynku Gmina Kostrzyñ jako w³aœciciel Targowiska posiada monopol prawny (art. 7 ust. 1 pkt 11
ustawy o samorz¹dzie terytorialnym, obecnie o samorz¹dzie gminnym). Pozycjê monopolistyczn¹, a wiêc kwalifikowan¹ postaæ pozycji
dominuj¹cej (art. 2 pkt 6), w stosunku do poddzier¿awców na tym targowisku zajmuj¹ równie¿ Miejskie Zak³ady Komunalne Spó³ka z o.o.,
które dzier¿awi¹ i administruj¹ przedmiotowe targowisko.
Zdaniem Prezesa UOKiK zró¿nicowana powierzchnia pawilonów po³o¿onych na targowisku wynika z rodzaju prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej. W ma³ych pawilonach dominuje handel detaliczny, a powierzchnia sprzeda¿y dotyczy prawie ca³oœci
pawilonu. Natomiast w pawilonach du¿ych (powy¿ej 80 m2) prowadzi siê dzia³alnoœæ w postaci us³ug gastronomicznych, co
w konsekwencji podnosi funkcjonalnoœæ targowiska, zawsze z korzyœci¹ dla kupców i kupuj¹cych (konsumentów). Ró¿na jest zatem
efektywnoœæ wykorzystanej powierzchni.
[...] Od decyzji tej powód wniós³ odwo³anie, wnosz¹c o jej zmianê i nakazanie zainteresowanym zaniechania stosowania praktyk
monopolistycznych polegaj¹cych na: nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej w wyniku podzia³u wg kryterium podmiotowego
w nastêpstwie zró¿nicowania wysokoœci op³at za poddzier¿awê gruntu w zale¿noœci od powierzchni pawilonów handlowych
znajduj¹cych siê na tym gruncie, pobieraniu nadmiernie wygórowanego czynszu dzier¿awnego od podmiotów dzier¿awi¹cych grunty
na przygranicznym targowisku miejskim, narzucaniu uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci w postaci
p³atnoœci podatku VAT i podatku od nieruchomoœci. Alternatywnie powód wniós³ o jej uchylenie w ca³oœci i wniós³ o zas¹dzenie od
zainteresowanych solidarnie zwrotu kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego.
[...] Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
[...] Ustalenie pozwanego, ¿e powierzchnia pawilonu, w którym prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza nie pozostaje
2
w zale¿noœci od jego powierzchni, nie budzi zastrze¿eñ. Powód nie kwestionuje, ¿e w pawilonach du¿ych o powierzchni ponad 8O m
2
prowadzona jest dzia³alnoœæ gastronomiczna, zaœ w pawilonach o powierzchni do 4 m prowadzona jest g³ównie dzia³alnoœæ handlowa.
Efektywnoœæ wykorzystania powierzchni w obydwu przypadkach i mo¿liwoœæ osi¹gania z niej efektów ekonomicznych jest zasadniczo
ró¿na. Zró¿nicowany jest równie¿ popyt na pawilony o powierzchni du¿ej i ma³ej.Ma³e pawilony, umo¿liwiaj¹ce osi¹ganie efektów
ekonomicznych przy ni¿szych nak³adach, ciesz¹ siê wiêkszym popytem. Sam powód [...] nie zarzuca, ¿e przedsiêbiorcy prowadz¹cy w
du¿ych pawilonach dzia³alnoœæ gospodarcza osi¹gaj¹ zyski proporcjonalnie wiêksze do powierzchni pawilonu. To zró¿nicowanie
potencjalnych mo¿liwoœci mo¿e byæ podstaw¹ do ró¿nicowania stawek czynszu. [...] Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e zró¿nicowanie stawek
czynszu dokonywane jest w oparciu o kryterium przedmiotowe (powierzchnie), a nie podmiotowe. Zasady obliczania stawki czynszu,
w tym stosowanie stawek degresywnych, dotycz¹ wszystkich przedsiêbiorców tam dzia³aj¹cych. Nie eliminuj¹ te¿ z rynku ¿adnej
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z grup przedsiêbiorców, nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, ani te¿ nie uniemo¿liwiaj¹ dokonywania
miêdzy przedsiêbiorcami zamian zajmowanych pawilonów.
Powód w swoim odwo³aniu kwestionuje degresywne stawki czynszu jedynie dlatego, ¿e stosowanie jednolitej stawki czynszu
umo¿liwia³oby zainteresowanemu osi¹gniêcie analogicznych przychodów przy ni¿szej stawce za dzier¿awê 1 m2, a nie ze wzglêdu na
wp³yw tej metody na konkurencjê.
W konsekwencji trafna jest konkluzja pozwanego, ¿e brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e zainteresowani stosuj¹ praktykê
monopolistyczn¹ wymienion¹ w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.), polegaj¹c¹ na podziale rynku wed³ug kryteriów
terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
Zauwa¿yæ równie¿ nale¿a³o, ¿e miêdzy zainteresowanym 1 a kupcami istnieje stosunek cywilnoprawny dzier¿awy (a œciœle
poddzier¿awy) odpowiadaj¹cy definicji wymienionej w art. 693 § 1 Kc. Takie te¿ umowy zosta³y zawarte z przedsiêbiorcami, którzy na
dzier¿awionym gruncie prowadza dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pobieraj¹c w ten sposób z przedmiotu dzier¿awy po¿ytki. Naturaln¹
konsekwencj¹ jest zatem op³acanie przez dzier¿awcê czynszu a nie np. op³aty.
[...] Bez znaczenia jest [...] zarzut dotycz¹cy braku dodatkowych œwiadczeñ kupców, w czasie gdy p³acili oni op³atê targowiskow¹.
Op³ata targowiskowa jest bowiem op³at¹ lokalna o charakterze quasi podatkowym i swoim charakterem ró¿ni siê zasadniczo od
czynszu stanowi¹cego ekwiwalent za oddanie przedmiotu dzier¿awy z prawem pobierania po¿ytków.
[...] Ze wzglêdu na ich odmienny charakter i sposób ustalania wysokoœci nie mo¿na te¿ porównywaæ ze sob¹ op³aty targowej
z czynszem. Op³ata targowa nie jest równie¿ cen¹ w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów, tak jak i inne op³aty lokalne stanowi¹ce imperium w³adzy samorz¹dowej.
[...] Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e wbrew zarzutom powoda, zainteresowany 2 mia³ prawo wp³ywaæ na zarz¹d zainteresowanego
w sprawach dotycz¹cych m.in. wysokoœci czynszu. Zainteresowany 1 jest spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
zaœ zainteresowany 2 w³aœcicielem wszystkich jej udzia³ów. Jako walne zgromadzenie mo¿e zatem podejmowaæ uchwa³y wi¹¿¹c
nimi zarz¹d w dowolnej kwestii. Jest to forma nadzoru w³aœcicielskiego przewidziana przepisami kodeksu spó³ek handlowych
a wczeœniej kodeksu handlowego.
Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e w negocjacjach nad treœci¹ umowy ma znaczenie si³a rynkowa kontrahentów. W sytuacji przewagi
popytu nad poda¿¹, jaka ma miejsce na targowisku w Kostrzynie, silniejsz¹ pozycjê negocjacyjn¹ ma zainteresowany MZK, który mo¿e
jednostronnie kszta³towaæ treœæ umowy. Dzia³anie takie nie stanowi jednak praktyki monopolistycznej, o ile na³o¿one umownie
warunki nie nak³adaj¹ na drug¹ stronê ciê¿arów wiêkszych ni¿ przeciêtnie przyjête.
Warunek umowy przewiduj¹cy obowi¹zek zap³aty czynszu obejmuj¹cego uzasadnione koszty i godziwy zysk nie mo¿na uznaæ za
uci¹¿liwy warunek w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów.
Brak akceptacji kontrahenta dla proponowanego czynszu powoduje zawsze konsekwencjê w postaci niezawarcia umowy
dzier¿awy i co za tym idzie brak podstawy prawnej do korzystania z przedmiotu dzier¿awy. Trudno wiêc powy¿sz¹ konsekwencjê uznaæ
za groŸbê ze strony zainteresowanego l.
Dla oceny, czy wysokoœæ czynszu nie jest nadmiernie wygórowany, nie ma równie¿ znaczenia wysokoœæ dochodów
ze znajduj¹cego siê przy targowisku parkingu. Us³ugi parkingowe stanowi¹ odrêbn¹ us³ugê, dla której ceny powinny byæ odrêbnie
kalkulowane.
Nie maj¹ te¿ znaczenia dochody Gminy Miejskiej w Kostrzynie z tytu³u podatku od nieruchomoœci ani kosztów ponoszonych
w zwi¹zku z administrowaniem targowiska. Gmina nie jest bowiem stron¹ umów poddzier¿awy z przedsiêbiorcami i co za tym idzie nie
pobiera od nich czynszu. Wysokoœæ czynszu, który pobiera od zainteresowanego 1 z tytu³u dzier¿awy targowiska, nie by³a
przedmiotem zarzutów odwo³ania i nie ma te¿ podstaw do przyjêcia, ¿e by³ on wy¿szy od przeciêtnego na tym terenie. [...]
11
WYROK
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w S³awkowie przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(sygn. akt XVII Ama 49/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w S³awkowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie, zainteresowany: Stanis³aw Grzesiak o przeciwdzia³anie praktykom
monopolistycznym na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie
z dnia 28 marca 2000 r. nr RKR 5/2000:
1. oddala odwo³anie.
2. zas¹dza od Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w S³awkowie na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony
konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie kwotê 900 z³ tytu³em kosztów postêpowania,
3. obci¹¿a Skarb Pañstwa kwot¹ 700 z³ z tytu³u czêœci wpisu od odwo³ania, od jakiej powód zosta³ zwolniony.
UZASADNIENIE
W dniu 6 wrzeœnia 1999 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pozwany) dzia³aj¹c na wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich i przedsiêbiorcy pogrzebowego Stanis³awa Grzesiaka (zainteresowanego) wszcz¹³ postêpowanie administracyjne
w sprawie nakazania zaniechania stosowania przez Zarz¹d Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w S³awkowie
(powód) praktyk monopolistycznych okreœlonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r.. Nr 52, poz. 547) - zwanej dalej ustaw¹ o przeciwdzia³aniu [...].
W toku przeprowadzonego postêpowania administracyjnego organ antymonopolowy ustali³, i¿ powód jest w³aœcicielem jedynego
cmentarza na terenie miejscowoœci S³awków. Cmentarz ten jest obecnie g³ównym miejscem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez 3 lokalnych przedsiêbiorców pogrzebowych, tj. zainteresowanego, Juliana Drabika oraz Jerzego Kulawika.
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Do 1992 r. zainteresowany wraz z Julianem Drabikiem byli zatrudnieni przez powoda w charakterze grabarzy. Do zakresu ich
obowi¹zków nale¿a³o m.in. wykopywanie grobów ziemnych (mogi³), otwieranie i zamurowywanie grobowców oraz asysta przy
pogrzebach. W dniu 21.02.1992 r. wy¿ej wymienieni wspólnie zarejestrowali dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug pogrzebowych
(k. 34-35 akt adrn.), w ramach której - ju¿ jako przedsiêbiorcy - nadal wykonywali dotychczasowe obowi¹zki grabarzy. Z uwagi na du¿y
popyt na us³ugi betoniarsko-nagrobkowe, zainteresowany w dniu 27.04.1994 r. indywidualnie zg³osi³ - niezale¿nie od dotychczas
prowadzonej - dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wykonywania nagrobków oraz produkcji i sprzeda¿y gotowych elementów do ich
monta¿u (k. 36 akt adm.).
W dniu 7.07.1997 r. wspólna dzia³alnoœæ gospodarcza zainteresowanego i Juliana Drabika zosta³a na ich proœbê wykreœlona
z ewidencji (k. 37akt adm.), po czym w dniu 9.07.1997 r. zainteresowany zarejestrowa³ - ju¿ samodzielnie - dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie us³ug pogrzebowych polegaj¹cych na: produkcji i sprzeda¿y elementów nagrobków, budowie piwnic, nagrobków i ich
renowacji, pos³udze przy pogrzebach, przygotowywaniu grobów ziemnych, otwieraniu i zamurowywaniu grobowców oraz us³ugach
transportowych. Julian Drabik - w³aœciciel Zak³adu Us³ug Grabarskich - rozpocz¹³ natomiast samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie takich us³ug pogrzebowych, jak: przygotowywanie grobów ziemnych, renowacja nagrobków oraz pos³uga przy pogrzebach.
W miêdzyczasie, pismem z dnia 20 czerwca 1997 r. powód zawiadomi³ zainteresowanego, ¿e nie bêdzie korzystaæ z us³ug
pogrzebowych jego firmy, sugeruj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ ponownego zatrudnienia go na nowych warunkach pracy (k.22 akt adm.).
Równoczeœnie w ca³ym tym okresie, jak i obecnie, dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie przygotowywania mogi³ ziemnych,
otwierania i zamurowywania grobowców oraz betoniarstwa wykonywa³ i wykonuje Jerzy Kulawik - w³aœciciel Zak³adu BetoniarskoNagrobkowego w S³awkowie.
W dniu 1.01.1998 r. powód wprowadzi³ w ¿ycie „Regulamin dla pracowników na cmentarzu w S³awkowie" - zwany dalej
„Regulaminem" (k. 10-1 1 akt adm.), który stanowi miêdzy innymi, ¿e:
opiekê nad cmentarzem sprawuje grabarz i funkcjê tê pe³ni jedna osoba, która za zgod¹ Zarz¹du mo¿e sobie dobraæ jednego
pomocnika (pkt III.I i 2),
do zakresu obowi¹zków grabarza nale¿y wykopywanie mogi³ i utrzymywanie wokó³ nich porz¹dku, wywiezienie ziemi, otwieranie
grobów wczeœniej przygotowanych, asysta przy pogrzebach, utrzymywanie porz¹dku w Kaplicy i na cmentarzu, ekshumacje (pkt III.3),
grabarz nie podejmuje ¿adnej decyzji bez zgody i wiedzy Zarz¹du (pkt IV.4),
grabarz wykonuje tak¿e czynnoœci zwi¹zane z administrowaniem, polegaj¹ce na wskazywaniu - za zgod¹ Zarz¹du - miejsc do
pochówku, wypisywaniu kwitów na dzier¿awê miejsc, pobieraniu op³at za miejsce - w wysokoœci ustalonej przez Zarz¹d (pkt V oraz
pkt VL3),
od prac polegaj¹cych na kopaniu mogi³, ekshumacji i innych odprowadza siê do Zarz¹du op³aty w wysokoœci 10-15% wartoœci prac
(pkt VI.1), a wysokoœæ op³at za kopanie mogi³ musi byæ ustalana z Zarz¹dem (pkt VI.4),
powód bêdzie faworyzowa³ i popiera³ dwóch pracowników buduj¹cych piwniczki i pomniki, tj. Jerzego Kulawika oraz
zainteresowanego i osoby te od wykonywanych prac odprowadzaæ bêd¹ na rzecz powoda - za poœrednictwem grabarza nale¿noœci w wysokoœci l 5% ich wartoœci,
zobowi¹zani s¹ tak¿e do wykonywania prac zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarza oraz prac na plebani (pkt VIII.1, 2 i 7).
Na podstawie przeprowadzonych przez organ antymonopolowy badañ ankietowych organ antymonopolowy ustali³, ¿e po wejœciu
w ¿ycie Regulaminu nast¹pi³ znaczny spadek liczby us³ug wykonywanych przez zainteresowanego (k. 30, k. 47, k. S0, k. 58 akt adm.).
Ponadto ustalone zosta³o, i¿ po wprowadzeniu Regulaminu funkcjê grabarza przej¹³ przedsiêbiorca Julian Drabik. Jemu jako
grabarzowi powód powierzy³ czynnoœci administrowania cmentarzem, tzn. utrzymania porz¹dku, wskazywania miejsc do pochówku,
wypisywania kwitów i pobieranie op³at. Co wiêcej, przyzna³ mu, na zasadzie wy³¹cznoœci, prawo do wykopywania i zasypywania
grobowców, tj. do czynnoœci wchodz¹cych w zakres us³ug pogrzebowych.
W oparciu o powy¿sze ustalenia organ antymonopolowy wyda³ w dniu 28 marca 2000 r. decyzjê Nr RKR-5/2006 nakazuj¹c¹
zaniechania stosowania przez powoda praktyk monopolistycznych okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt I, 3, 4 i 6 ustawy o przeciwdzia³aniu
[...], a polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji zarz¹dcy tego cmentarza poprzez:
1) przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania konkurencji na rynku kompleksowych us³ug
pogrzebowych, obejmuj¹cych równie¿ wykonywanie grobów ziemnych, realizowanych na terenie cmentarza na zlecenie osób
trzecich,
2) uprzywilejowanie jednego z przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na lokalnym rynku kompleksowych us³ug pogrzebowych, polegaj¹ce na
umo¿liwieniu mu wykonywania grobów ziemnych na cmentarzu na zasadzie wy³¹cznoœci,
3) ograniczanie niektórym przedsiêbiorcom dostêpu do rynku kompleksowych us³ug pogrzebowych, obejmuj¹cych równie¿
wykonywanie grobów ziemnych, realizowanych na terenie cmentarza na zlecenie osób trzecich, przy braku alternatywnych
mo¿liwoœci wykonywania tych us³ug,
4) narzucanie przedsiêbiorcom pogrzebowym uci¹¿liwych - i przynosz¹cych Zarz¹dowi nieuzasadnione korzyœci - warunków
finansowych wykonywania us³ug pogrzebowych na terenie cmentarza, poprzez:
ustalenie w „Regulaminie dla pracowników na cmentarzu w S³awkowie" obowi¹zku przekazywania Zarz¹dowi od 10% do 15%
wartoœci tych prac wykonywanych na zlecenie osób trzecich,
ustalenie w „Regulaminie dla pracowników cmentarzu w S³awkowie" obowi¹zku œwiadczenia przez tych przedsiêbiorców
nieodp³atnych us³ug na rzecz cmentarza i plebani.
Od powy¿szej decyzji powód z³o¿y³ odwo³anie, wnosz¹c o uchylenie zaskar¿onej decyzji i oddalenie wniosku zainteresowanego
oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
W uzasadnieniu odwo³ania powód podniós³, ¿e postawione zarzuty s¹ niezasadne i w jednostronny sposób interpretuj¹ narzucanie
przedsiêbiorcom pogrzebowym uci¹¿liwych warunków finansowych i przynosz¹cych powodowi nieuzasadnione korzyœci. Zdaniem
powoda pozwany - wydaj¹c zaskar¿on¹ decyzjê - nie uwzglêdni³, i¿:
1. utrzymanie cmentarza parafialnego - zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) - finansowane jest ze œrodków w³asnych powoda,
który musi podejmowaæ dzia³ania w celu ich pozyskania,
2. zainteresowany i inni przedsiêbiorcy nie odprowadzaj¹ sk³adki na rzecz cmentarza, poniewa¿ op³aty takie uiszczaj¹ inwestorzy
(zamawiaj¹cy us³ugi), a ich wysokoœæ - maj¹c na uwadze wzglêdy sprawiedliwoœci spo³ecznej - jest proporcjonalna do ceny
pomnika,
3. wszystkie inwestycje na cmentarzu s¹ wykonywane na zasadzie wolnorynkowej konkurencji z wyj¹tkiem kopania grobów
ziemnych i pos³ugi przy pogrzebie, poniewa¿ osoba wykonuj¹ca te czynnoœci (grabarz) musi byæ osob¹ wierz¹c¹ i wiarygodn¹ dla
parafian i powoda.
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S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Koœció³ Katolicki, zwany dalej Koœcio³em, rz¹dzi siê w swych sprawach w³asnym prawem, swobodnie
wykonuje w³adzê duchown¹ i jurysdykcyjn¹ oraz zarz¹du swoimi sprawami. Jednoczeœnie, na podstawie art. 3 ust. 2, w sprawach
odnosz¹cych siê do Koœcio³a, nie uregulowanych ww. ustaw¹, stosuje siê powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, o ile nie s¹
sprzeczne z wynikaj¹cymi z niej zasadami.
Wymóg ten spe³niaj¹ unormowania nale¿¹cej do sfery prawa publicznego ustawy o przeciwdzia³aniu [...]. Ustawa ta, jak wynika
to z jej preambu³y, zosta³a uchwalona w celu zapewnienia rozwoju konkurencji ochrony przedsiêbiorców nara¿onych na stosowanie
praktyk monopolistycznych oraz ochrony interesów konsumentów. Jej instrumenty skierowane s¹ przeciwko przedsiêbiorcom
maj¹cym na rynku pozycjê monopolistyczn¹ lub dominuj¹c¹, ograniczaj¹cym w sposób sprzeczny z prawem samodzielnoœci innych
uczestników rynku.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298 ze
zm.), na powodow¹ Parafiê bêd¹c¹ koœcieln¹ osob¹ prawn¹ na³o¿ony jest obowi¹zek chowania, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób
zmar³ych, poniewa¿ wyznaniowy cmentarz w S³awkowie jest jedynym w tej miejscowoœci. W praktyce oznacza to, ¿e Parafia poprzez
swój Zarz¹d Cmentarza œwiadczy na terenie S³awkowa us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, a zatem jest przedsiêbiorc¹
w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu [...]. W œwietle treœci tego przepisu przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna i prawna,
a tak¿e jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo œwiadcz¹ca us³ugi
o charakterze u¿ytecznoœci publicznej.
W tym stanie rzeczy nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e powodowa Parafia podlega przy wykonywaniu opisanej wy¿ej dzia³alnoœci rygorom
prawa antymonopolowego. W konsekwencji jej dzia³ania podlegaj¹ w niniejszej sprawie ocenie pod k¹tem stosowania praktyk
monopolistycznych przedsiêbiorcy.
Zarz¹d Parafii administruj¹c swoim cmentarzem posiada na miejscowym rynku us³ug cmentarnych pozycje monopolistyczn¹,
gdy¿ nie spotyka siê z konkurencj¹. Posiadanie takiej pozycji nie jest jednak zakazane. Bezprawne jest dopiero nadu¿ycie tej pozycji.
Sytuacja taka ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Strona powodowa nadu¿y³a bowiem posiadanej pozycji monopolistycznej na
rynku us³ug cmentarnych (zwi¹zanych bezpoœrednio z administrowaniem cmentarza) ingeruj¹c w mechanizm konkurencji na rynku
us³ug pogrzebowych zwi¹zanym z us³ugami cmentarnymi. Udzielenie przez Zarz¹d Parafii przedsiêbiorcy pogrzebowemu Julianowi
Drabikowi wy³¹cznoœci na kopanie i zasypywanie mogi³ oraz na pos³ugê przy pogrzebie, przy jednoczesnej odmowie zgody na
wykonywanie tych us³ug w odniesieniu do przedsiêbiorcy Stanis³awa Grzesiaka by³o tak¹ niedozwolon¹ ingerencj¹ w swobodê
konkurowania na rynku us³ug pogrzebowych pozbawiaj¹c¹ ponadto klientów swobody wyboru zleceniobiorcy. S³usznie zatem
dzia³ania te zosta³y zakwalifikowane w decyzji jako przejaw stosowania praktyki monopolistycznej okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy o przeciwdzia³aniu [...], polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju
konkurencji, a tak¿e praktyki monopolistycznej zdefiniowanej w art. 5 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, polegaj¹cej na sprzeda¿y towarów
w sposób powoduj¹cy uprzywilejowanie niektórych przedsiêbiorców - konkretnie Juliana Drabika.
Dokonuj¹c ogl¹du opisanej sytuacji z punktu widzenia Stanis³awa Grzesiaka i Jerzego Kulawika pozbawionych arbitraln¹ decyzj¹
Zarz¹du Cmentarza mo¿liwoœci kopania i zasypywania grobów na cmentarzu w S³awkowie przy braku mo¿liwoœci œwiadczenia tej
us³ugi pogrzebowej na innym cmentarzu w tej miejscowoœci, daje siê j¹ równoczeœnie zakwalifikowaæ jako doprowadzenie do
odmowy sprzeda¿y us³ugi dyskryminuj¹ce obu tych przedsiêbiorców, tj. praktykê monopolistyczn¹ z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Ostatni¹ wymagaj¹c¹ rozwa¿enia kwesti¹ by³a ocena zachowania strony powodowej pod k¹tem stosowania przez ni¹ praktyki
monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy. Wed³ug tego przepisu przejawem nadu¿ycia monopolistycznej pozycji na
rynku jest narzucanie uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych narzucaj¹cemu nieuzasadnione korzyœci. Jak wy¿ej wykazano,
eksploatuj¹c swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê na rynku us³ug cmentarnych strona powodowa narzuci³a swoje „warunki gry" na
zwi¹zanym z tymi us³ugami rynku us³ug pogrzebowych. Warunki te zasadnie uznane zosta³y w decyzji za uci¹¿liwe. Trudno bowiem
inaczej zakwalifikowaæ swoisty podatek w postaci obowi¹zku przekazywania przez przedsiêbiorców pogrzebowych do 15% wartoœci
us³ug pogrzebowych prac kamieniarskich przy nagrobkach - na rzecz Parafii. Kwoty z tego tytu³u nie znajduj¹ ¿adnego odpowiednika
zamiennika ze strony powodowej s¹ wiêc nieekwiwalentne w rozumieniu art. 487 § 2 Kc. Identycznie nale¿y podejœæ do ustalonego
w Regulaminie obowi¹zku œwiadczenia przez przedsiêbiorców nieodp³atnych us³ug na rzecz Parafii.
Na koniec zgodziæ siê nale¿y z t¹ czêœci¹ uzasadnienia odwo³ania, w której wskazano na koniecznoœæ sta³ego dop³ywu œrodków
finansowych dla prawid³owego funkcjonowania cmentarza. Tym nie mniej podkreœliæ trzeba, ¿e œrodki te powinny byæ pozyskiwane
w sposób zgodny z prawem. Strona powodowa nawet w stosunku do w³asnego cmentarza nie jest w³adna skutecznie zarz¹dziæ, ¿e
brakuj¹ce œrodki na jego utrzymanie wygospodarowane zostan¹ w nastêpstwie ograniczenia konkurencji i eksploatacji w³asnej silnej
pozycji rynkowej. Takie zachowanie przekracza granice korzystania z prawa w³asnoœci zdefiniowanego w art. 140 Kc i nie korzysta
z ochrony. Podkreœliæ trzeba, i¿ jednym z aktów normatywnych wyznaczaj¹cych takie granice jest ustawa o przeciwdzia³aniu [...].
Z omawianych wy¿ej wzglêdów, nie podzielaj¹c argumentów odwo³ania S¹d dzia³aj¹c na podstawie art. 47934 § 1 Kpc odwo³anie oddali³.
O kosztach postêpowania orzeczono stosowanie do wyniku sporu - art. 98 i 99 Kpc.
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WYROK
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Powiatu Œwidnickiego przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(sygn. akt XVII Ama 66/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Powiatu Œwidnickiego w Œwidniku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
w Lublinie, zainteresowany: Lubelska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. w Lublinie o przeciwdzia³anie praktykom
monopolistycznym, na skutek odwo³ania Powiatu Œwidnickiego z siedzib¹ w Œwidniku od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 4 marca 2000 r. sygn. akt nr RLU - 4/2000:
1. oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od Powiatu Œwidnickiego z siedzib¹ w Œwidniku na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê z³
900 (dziewiêæset) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ nr RLU-4/2000 z 14 marca 2000 r. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakaza³ Zarz¹dowi Powiatu Œwidnickiego
zaniechania stosowania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku przewozów pasa¿erskich
poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji i eliminowaniu z tego rynku
Lubelskiej Korporacji Komunikacyjnej Sp. z o.o. w Lublinie na skutek ograniczenia mo¿liwoœci korzystania z przystanków po³o¿onych
przy drogach maj¹cych status dróg powiatowych. Swoj¹ decyzjê Prezes opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach.
Strona zainteresowana, Lubelska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wykonuje us³ugê krajowego drogowego
przewozu osób na linii Œwidnik-Lublin Dworzec PKP przez Kalinówkê na podstawie zezwolenia wydanego przez Urz¹d Wojewódzki
w Lublinie.
Us³ugi przewozowe spó³ka wykonuje zgodnie z rozk³adem jazdy uzgodnionym na zasadach koordynacji z Polsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹
Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. Przy wykonywaniu przewozu spó³ka korzysta³a z przystanków znajduj¹cych siê
na terenie miasta Lublina na podstawie umowy zawartej z Zarz¹dem Miasta Lublina, oraz na terenie miasta Œwidnika z przystanków
po³o¿onych przy drogach gminnych na podstawie uzgodnieñ dokonanych z Zarz¹dem Miejskim w Œwidniku zawartych bezterminowo
z upowa¿nienia uchwa³y Zarz¹du Miejskiego w Œwidniku Nr 90/32/98 z dnia 14 maja 1998 r. Wprowadzenie 1.01.1999 r. reformy
administracji publicznej spowodowa³o, i¿ 15 km linia przewozowa na trasie Lublin-Œwidnik przebiega³a przez dwa powiaty: Grodzki
Lubelski i Powiat Œwidnicki, przy czym na terenie samego miasta Œwidnika przebiega³a po drogach gminnych administrowanych przez
Zarz¹d Miejski w Œwidniku i czêœciowo po drogach powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Œwidniku. Zmiany
administracyjne spowodowa³y, i¿ obecnie piêæ z oœmiu przystanków usytuowanych na terenie Powiatu Œwidnickiego znalaz³o siê
w administracji tego powiatu. W dniu 23.04.1999 r. Zarz¹d Powiatu Œwidnickiego przeprowadzi³ przetarg na „obs³ugê pasa¿erskich linii
komunikacyjnych zabezpieczaj¹cych potrzeby mieszkañców powiatu z mo¿liwoœci¹ wjazdu do Lublina". Zainteresowana spó³ka nie
przyst¹pi³a do przetargu. Pismem z 7.06.1999 r. powiadomiona zosta³a o wypowiedzeniu przez powoda - Starostwo Powiatowe
w Œwidniku warunków korzystania z przystanków usytuowanych na terenie Powiatu Œwidnickiego oraz o tym, ¿e przewoŸnicy którzy
brali udzia³ w przetargu zostan¹ zaproszeni do podpisania umowy upowa¿niaj¹cej do korzystania z przystanków. W dniu 9 lipca 1999 r.
Zarz¹d Powiatu Œwidnickiego zawar³ z przewoŸnikami wy³onionymi w drodze przetargu umowy, których przedmiotem by³y us³ugi
polegaj¹ce na wykonywaniu regularnych przewozów pasa¿erskich na liniach komunikacyjnych Powiatu Œwidnickiego.
Rezultatem zawartych umów by³o utworzenie w dniu 2 lipca 1999 r. Powiatowych Przewozów Pasa¿erskich i skoordynowanie
z Wojewódzkim Oœrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie nowych rozk³adów jazdy eliminuj¹cych zainteresowan¹ spó³kê z o.o.
z rynku przewozu. Brak umowy na korzystanie z przystanków po³o¿onych przy drogach powiatowych spowodowa³ uznanie przez
Starostwo, ¿e zainteresowana spó³ka nie posiada skoordynowanego rozk³adu jazdy i Starostwo wyst¹pi³o o cofniêcie zezwolenia
zainteresowanej spó³ce na wykonywanie us³ug przewozowych. Decyzj¹ z dnia 28.06.2000 r. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
w Lublinie po rozpoznaniu odwo³ania Lubelskiej Korporacji Komunikacyjnej Sp. z o.o. w Lublinie w przedmiocie cofniêcia zezwolenia na
wykonywanie przewozów uchyli³o w ca³oœci zaskar¿on¹ decyzjê i odmówi³o cofniêcia zezwolenia. Prezes Urzêdu uzna³, i¿ powód Starostwo Powiatowe w Œwidniku w zakresie mo¿liwoœci dysponowania drogami powiatowymi i po³o¿onymi przy nich przystankami
posiada pozycje monopolistyczn¹ okreœlon¹ w art. 2 pkt 6 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547) i zachowanie Starostwa uznaæ nale¿y za praktykê okreœlona w art. 5 ust. 1 pkt 1
tej ustawy. Decyzj¹ z 14.03.2000 r. Prezes Urzêdu nakaza³ powodowi zaniechania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej (art. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy).
Od powy¿szej decyzji odwo³anie z³o¿y³ powód - Starostwo Powiatowe w Œwidniku wnosz¹c pocz¹tkowo o uchylenie zaskar¿onej
decyzji i wydanie orzeczenia rozstrzygaj¹cego co do istoty sprawy ewentualnie uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zas¹dzenie kosztów. Na rozprawie w dniu 25.04.2001 r. pe³nomocnik
strony powodowej wniós³ o zmianê decyzji. We wniesionym odwo³aniu strona powodowa zarzuci³a naruszenie art. 8 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, naruszenie art. 11ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o warunkach wykonywania
krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. z 1997 r. Nr 141 poz. 942 ze zm.) poprzez przyjêcie, i¿ zosta³y spe³nione przes³anki
ww. artyku³u, tj. nast¹pi³o ustalenie z w³aœcicielami przystanków i dworców zasad korzystania z tych obiektów. Nadto strona
powodowa zarzuci³a naruszenie § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 15.12.1998 r.
(Dz. U. z 1998 Nr 159, poz. 1054) poprzez wadliw¹ interpretacjê ww. przepisów niezgodn¹ z wyk³adni¹ prawn¹ Departamentu
Transportu Samochodowego Ministerstwa Transportu i Komunikacji Ts 8g-0481/670/99 z dnia 15 lipca 1999 r.
Strona pozwana i zainteresowana wnios³y o oddalenie odwo³ania.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d Okrêgowy - S¹d Antymonopolowy ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Odwo³anie nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.02.1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym - Dz. U. z 1999 r. Nr 52,
poz. 547, za praktykê monopolistyczn¹ uznaje siê tak¿e nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku, a w szczególnoœci przeciwdzia³anie
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Oceniæ zatem nale¿a³o, czy istotnie dzia³ania
powoda mia³y cechy przeciwdzia³ania ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Bezsporne w sprawie jest, i¿ powód posiada na lokalnym rynku przystanków autobusowych pozycjê monopolistyczn¹ okreœlon¹
w art. 2 pkt 6 ustawy o przeciwdzia³aniu [...]. S¹d Okrêgowy - S¹d Antymonopolowy podzielaj¹c w ca³oœci ustalenia faktyczne i prawne
dokonane przez Prezesa Urzêdu uzna³, i¿ dzia³ania powoda nakierowane by³y na przeciwdzia³anie wprowadzenia na rynek
przewoŸników konkurencyjnych. Zachowanie powoda zmierza³y w ocenie S¹du do wyeliminowania z rynku przewozów wolnej
konkurencji. Swoim dzia³aniem powód zmierza³ do zamkniêcia krêgu przewoŸników (do tych którzy przyst¹pili do przetargu). Powód
d¹¿y³ do odgórnej regulacji rywalizuj¹cych na rynku przewoŸników. Zachowanie i dzia³anie powoda takie jak sposób i forma
przeprowadzenia przetargu, wypowiedzenie nie istniej¹cej umowy korzystania z przystanków, ¿¹danie od zainteresowanego
skoordynowania rozk³adów jazdy jako warunku korzystania z przystanków przy wa¿noœci rozk³adu jazdy, wyst¹pienie o cofniêcie
zainteresowanemu zezwolenia na wykonywanie przewozów, pominiêcie podobnych ¿¹dañ w stosunku do potentata przewozów,
tj. PKS, œwiadczy o stosowaniu praktyki okreœlonej w art. 5 ust. I pkt 1 cytowanej ustawy. Podniesione w odwo³aniu przez stronê
powodow¹ zarzuty nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie. S¹d podzieli³ równie¿ w tej czêœci stanowisko Prezesa Urzêdu zawarte
w odpowiedzi na odwo³anie z dnia 25 kwietnia 2000 r. (k.18).
S¹d nie dopatrzy³ siê naruszenia przez Prezesa Urzêdu art. 8 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej poprzez
wadliw¹ jego wyk³adniê. Nie stwierdzi³ naruszenia przez Prezesa art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. o warunkach wykonywania
krajowego drogowego przewozu osób. Nie stwierdzi³ równie¿ naruszenia § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. poprzez wadliw¹ interpretacjê ww. przepisu niezgodn¹ z wyk³adni¹ prawn¹
Departamentu Transportu Samochodowego Ministerstwa Transportu i Komunikacji. Opinia prawna Departamentu Transportu
Samochodowego Ministerstwa Transportu i Komunikacji nie jest Ÿród³em prawa i nie mo¿e mieæ wp³ywu na ocenê prawn¹
dokonan¹ przez S¹d w rozpatrywanej sprawie.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Antymonopolowy uznaj¹c, i¿ brak jest podstaw do uwzglêdnienia odwo³ania oddali³ odwo³anie 31
art. 479 § 1 Kpc. O kosztach orzeczono stosowanie do art. 98 Kpc.
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Wykaz orzeczeñ wydanych w kwietniu 2001 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyrok z dnia 2.04.2001 (Sygn. akt XVII Ama 5/00) w sprawie z odwo³ania Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w S³upsku przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 4.04.2001 (Sygn. akt XVII Ama 70/00) w sprawie z odwo³ania Stowarzyszenia Kupieckiego w Kostrzynie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.04.2001 (Sygn. akt XVII Ama 22/01) w sprawie z odwo³ania Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomoœæ Bia³ystok
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.04.2001 (Sygn. akt XVII Ama 49/00) w sprawie z odwo³ania Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego w S³awkowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 25.04.2001 (Sygn. akt XVII Ama 62/00) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej w Przechlewie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 26.04.2001 (Sygn. akt XVII Ama 66/00) w sprawie z odwo³ania Powiatu Œwidnickiego z siedzib¹ w Œwidniku
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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