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1
DECYZJA
z dnia z 15 października 2007 r.
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
przez „Centrum Zana” Sp. z o.o. w Lublinie (Nr RLU-46/2007)
I. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33 ust. 6
tejże ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko „Centrum Zana” Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za naruszające zbiorowe
interesy konsumentów praktyki „Centrum Zana” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, polegające na stosowaniu w zawieranych
z konsumentami umowach następujących zapisów: 1) „Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planach
załączonych do niniejszej Umowy, tj. w załącznikach nr 1,2,3 spowodowanych ważnymi powodami, a w szczególności z powodu
zmiany położenia instalacji w budynku. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie przekaże kupującemu kopie zaktualizowanych
planów, które wejdą w miejsce dotychczasowych bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy”, 2) „Termin zakończenia
budowy Budynku, o którym pkt 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w razie zajścia okoliczności niezależnych od
sprzedającego, w szczególności w przypadku: a) przerwania robót budowlanych przez organy państwowe z przyczyn niezależnych
od Sprzedającego i których Sprzedający nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych dla robót
konstrukcyjnych i zewnętrznych tzn. temperatury powietrza poniżej -5 st. C o godz. 7.00 lub później przez więcej niż 3 (trzy) kolejne
dni lub prędkości wiatru powyżej 70 km/h, przez więcej niż 3 (trzy) kolejne dni, c) wystąpienia opadów śniegu powyżej 150 mm
dziennie przez więcej niż 5 kolejnych dni, d) w przypadku zaistnienia siły wyższej”, 3) „W przypadku odstąpienia przez
Sprzedającego od niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust 1 lit b) i c) niniejszego paragrafu, lub odstąpienia od niniejszej
Umowy przez Kupującego w trybie wskazanym w §9 ust. 6, Sprzedającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10%
(dziesięciu procent) ceny Lokalu, balkonu, tarasu, ogrodu zimowego, komórki lokatorskiej i udziału w Lokalu garażowym oraz
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częściach wspólnych określonych w §5. Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu nakładów poczynionych
w Lokalu” - stanowiących postanowienia wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy
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uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazuje się zaniechanie ich stosowania.
II. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownie do art. 33 ust. 6 tejże
ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zobowiązuje się „Centrum Zana” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do dokonania zmian w umowach zawartych z konsumentami przed
dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub odpowiedniej zmiany treści postanowień,
o których mowa w pkt I niniejszej decyzji, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
`III.Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownie do art. 33 ust. 6
tejże ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
nakłada się na „Centrum Zana” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie karę pieniężną w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych), płatną do budżetu Państwa, w związku z dopuszczeniem się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów, o której mowa w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia, czy w kontaktach z konsumentami nie naruszane są
przepisy ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał wstępnej kontroli wzorców
umownych stosowanych przez przedsiębiorców z terenu województw lubelskiego i podlaskiego świadczących usługi deweloperskie,
w tym „Centrum Zana” Sp. z o.o. w Lublinie (dalej: Spółka „Centrum Zana”). W wyniku analizy stosowanego przez Spółkę wzorca
„Umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy przedwstępnej
sprzedaży udziału w lokalu garażowym” stwierdzono, iż zapisy §3 pkt 9, §4 pkt 2 i §10 pkt 4 mogą być tożsame z postanowieniami
wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, o którym mowa
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w art. 479 Kpc (dalej: Rejestr).
Mając na względzie powyższe, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu albo organ antymonopolowy)
wszczął z urzędu wobec Spółki „Centrum Zana” postępowanie administracyjne w sprawie stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów, polegających na stosowaniu postanowień wzorców umów wpisanych do Rejestru […].
W odpowiedzi na postanowienie o wszczęciu postępowania Spółka „Centrum Zana” nie zgodziła się z przedstawionymi jej
zarzutami podnosząc, iż postanowienia umowne zawarte w stosowanym przez Spółkę wzorcu różnią się znacznie treścią od
wskazanych w postanowieniu o wszczęciu postępowania klauzul wpisanych do Rejestru, w związku z czym, zdaniem Spółki,
zakwestionowane zapisy z wzorca umowy nie stanowią praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa
w art. 24 ust. 2 ustawy antymonopolowej.
Organ antymonopolowy ustalił, iż „Centrum Zana” […] świadczy usługi deweloperskie zawierając umowy z indywidualnymi
klientami. Od stycznia 2007 r. stosuje wzorzec „umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego
sprzedaży oraz umowy przedwstępnej sprzedaży udziału w lokalu garażowym”. W oparciu o powyższy wzorzec Spółka zawarła
umowy z 37 konsumentami (wg stanu na dzień 16 lipca 2007 r.). […]
W rejestrze postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone zamieszczono m.in. następujące zapisy: nr 234 o treści:
„Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku dotyczących projektowanych technologii i rozwiązań”;
nr 921 o treści: „Fronton zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia inwestycji, wynikających z przyczyn od niego
niezależnych, w tym w szczególności siły wyższej, przy czym zobowiązany jest o takiej zmianie poinformować pisemnie nabywcę
z odpowiednim wyjaśnieniem i wskazaniem nowego terminu. Fronton zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia
inwestycji wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności: a. siły wyższej, b. działań organów administracyjnych,
c. działań nabywcy, przy czym zobowiązany jest o takiej zmianie poinformować pisemnie nabywcę z odpowiednim wyjaśnieniem
i wskazaniem nowego terminu”; nr 919 o treści: „W przypadku, gdy winnym odstąpienia od umowy jest nabywca, tj. w przypadkach
opisanych w §6 pkt 1 a, b, c oraz 2a, zobowiązany jest on dodatkowo do zapłacenia Frontonowi kary w wysokości 10% ceny lokali z dnia
odstąpienia od umowy. Fronton ma prawo potrącenia przedmiotowej kary ze zwracanej kwoty zaliczek. W przypadku, gdy odstąpienie
następuje z przyczyn leżących po stronie nabywcy, tj. w przypadkach opisanych w §6 pkt 1 oraz 2a, zobowiązany jest on dodatkowo do
zapłacenia Frontonowi kary w wysokości 5% ceny lokalu z dnia odstąpienia od umowy. Fronton ma prawo potrącenia przedmiotowej
kary ze zwracanej kwoty zaliczek”. […]
Wszczynając wobec Spółki „Centrum Zana” postępowanie administracyjne, organ antymonopolowy postawił przedsiębiorcy
zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy antymonopolowej, zakazane jest
stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Art. 24 ust. 2 pkt 1 stanowi, że przez praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności stosowanie
postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym
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mowa w art. 479 Kpc.
W niniejszej sprawie postawione Spółce „Centrum Zana” zarzuty, aby mogły być skutecznie ocenione w ramach art. 24 ust. 1 i 2
pkt 1, muszą spełniać poniższe przesłanki: 1. być działaniem bezprawnym i polegać na stosowaniu w obrocie konsumenckim
postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, 2. godzić
w zbiorowe interesy konsumentów.
Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie „porządek prawny”
obejmuje nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej, a także nakazy i zakazy wynikające z norm moralnych i obyczajowych
określanych jako zasady współżycia społecznego.
W niniejszej sprawie działanie przedsiębiorcy, polegające na stosowaniu postanowień wzorców umów wpisanych do rejestru
niedozwolonych postanowień umownych, należy uznać za bezprawne nie tylko ze względu na fakt zdefiniowania w art. 24 ust. 2 pkt 1
ustawy antymonopolowej określonej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. O bezprawności tegoż działania
przesądza również rozszerzona skuteczność wyroku w sprawie o uznanie postanowień umownych za niedozwolone, co wynika
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z art. 479 Kpc. W momencie wpisania do rejestru zapisu uznanego przez sąd za niedozwolone postanowienie umowne, zapis ów staje
się samodzielnie funkcjonującą zasadą, która została zakwestionowana. Ze względu na rozszerzoną skuteczność wyroku, klauzule
spełniają funkcję podobną do przepisów prawa, zaś posługiwanie się nimi w kontaktach z konsumentami jest zakazane.
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Wzorce umów stosowane przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami podlegają szczególnej kontroli. Wzorzec umowy
to doktrynalne określenie wszelkich jednostronnie przygotowanych z góry przed zawarciem umowy, gotowych klauzul umów
w postaci warunków umów, ich wzorów, regulaminów itp. (E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck 2002, s. 292).
W systemie polskiego prawa cywilnego ustawodawca przewidział instytucję abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, realizowanej
w drodze postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego
w Warszawie (wyroki: z dnia 29 września 2005 r., Sygn. akt: VI ACa 381/05; z dnia 16 listopada 2005 r., Sygn. akt VI ACa 473/05), „celem
postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest tzw. abstrakcyjna kontrola wzorców,
dokonana w oderwaniu od konkretnej umowy, zaś wyrok uwzględniający powództwo przez uznanie postanowień wzorca umowy za
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niedozwolone i zakazanie ich stosowania ma, zgodnie z art. 479 Kpc, od chwili wpisania do odpowiedniego rejestru, skutek także
wobec osób trzecich.(…)”. Co więcej, jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r., Sygn. akt III SZP 3/06, „stosowanie
postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu
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Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc
może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów”. Tak więc,
dokonując oceny treści postanowień umownych wykorzystywanych przez przedsiębiorców we wzorcach umownych należy
wykorzystywać reguły interpretacji wykształcone w nauce prawa i praktyce orzeczniczej. Stąd też niedozwolone będą takie
postanowienia umów, które mieszczą się w „hipotezie” klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu
o dokonaną jej wykładnię. Nie jest zatem konieczna dokładna, literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią
porównywanej.
W niniejszej sprawie organ antymonopolowy zakwestionował trzy spośród zapisów zamieszczonych w wykorzystywanym przez
Spółkę „Centrum Zana” wzorcu umowy, z uwagi na ich tożsamość z klauzulami wpisanymi do Rejestru.
W ocenie Prezesa Urzędu, zapis §3 pkt 9 o treści: „Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planach
załączonych do niniejszej Umowy, tj. w załącznikach nr 1,2,3 spowodowanych ważnymi powodami, a w szczególności z powodu
zmiany położenia instalacji w budynku. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie przekaże kupującemu kopie zaktualizowanych
planów, które wejdą w miejsce dotychczasowych bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy”, należy uznać za tożsamy
z klauzulą wpisaną do rejestru pod nr 234: „Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku dotyczących
projektowanych technologii i rozwiązań”. Postanowienie o tym numerze zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 października 2004 r., Sygn. akt XVII Amc 47/03.
Porównywane zapisy przewidują dla przedsiębiorcy jednostronne uprawnienie do zmiany istotnych cech wykonywanego obiektu
budowlanego. Zastrzeżenie jednostronnego uprawnienia do wprowadzania zmian w stanowiących załącznik do umowy planach,
opisujących istotne cechy nabywanego przez konsumenta lokalu, komórki czy miejsca garażowego, umożliwia deweloperowi
wykonanie budynku z odstępstwami od dokumentacji projektowej. W obydwu porównywanych przypadkach, takie zastrzeżenie
możliwości zmian daje przedsiębiorcy wyłączne uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową. Dodatkowo stosowany
przez Spółkę „Centrum Zana” zapis nie precyzuje, z jakich to ważnych powodów zmiany w planach mogą zostać wprowadzone,
wymieniając jedynie przykładowo zmianę położenia instalacji w budynku. Uprawnia zatem przedsiębiorcę, podobnie jak zapis wpisany
do Rejestru pod nr 234, do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie. Nie do przyjęcia jest podnoszony
przez Spółkę „Centrum Zana” argument, iż „w przeciwieństwie do klauzuli wpisanej w Rejestrze (…), możliwość wprowadzenia zmian
nie dotyczy całego budynku, tylko ściśle wskazanych w umowie załączników”, w tym planu lokalu. Nie ulega wątpliwości, iż
wprowadzenie zmian w planie lokalu w istocie pociąga za sobą odstępstwo od dokumentacji budynku, w którym położony jest tenże
lokal. Przypomnieć wypada również w tym miejscu, iż konsument zawierając z deweloperem umowę zainteresowany jest właśnie
nabyciem konkretnego lokalu, o określonych cechach. Należy wobec powyższego uznać, iż porównywane zastrzeżenia prowadzą do
tego samego skutku.
Drugi z zakwestionowanych przez Prezesa Urzędu zapisów stosowanych przez Spółkę „Centrum Zana”, §4 pkt 2 wzorca umowy
o treści: „Termin zakończenia budowy Budynku, o którym pkt 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w razie zajścia
okoliczności niezależnych od sprzedającego, w szczególności w przypadku: a) przerwania robót budowlanych przez organy państwowe
z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i których Sprzedający nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia niesprzyjających warunków
pogodowych dla robót konstrukcyjnych i zewnętrznych, tzn. temperatury powietrza poniżej -5 st. C o godz. 7.00 lub później przez
więcej niż 3 (trzy) kolejne dni lub prędkości wiatru powyżej 70 km/h, przez więcej niż 3 (trzy) kolejne dni, c) wystąpienia opadów śniegu
powyżej 150 mm dziennie przez więcej niż 5 kolejnych dni, d) w przypadku zaistnienia siły wyższej”, jest tożsamy z zapisem wpisanym
do Rejestru pod nr 921, uznanym uprzednio za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 sierpnia 2006 r., Sygn. akt XVII Amc 100/05. Sąd uznał za niedozwolone
postanowienie umowne o treści: „Fronton zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia inwestycji, wynikających z przyczyn
od niego niezależnych, w tym w szczególności siły wyższej, przy czym zobowiązany jest o takiej zmianie poinformować pisemnie
nabywcę z odpowiednim wyjaśnieniem i wskazaniem nowego terminu. Fronton zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
zakończenia inwestycji wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności: a. siły wyższej, b. działań organów
administracyjnych, c. działań nabywcy, przy czym zobowiązany jest o takiej zmianie poinformować pisemnie nabywcę z odpowiednim
wyjaśnieniem i wskazaniem nowego terminu”. Porównywane zapisy nie zachowują wprawdzie identycznego brzmienia, jednakże
analiza ich treści prowadzi do wniosku, iż wywołują one identyczne skutki. Obydwa porównywane zastrzeżenia umowne mogą
prowadzić do ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności dewelopera za niewykonanie zobowiązania w określonym w umowie
terminie. Należy przy tym wskazać, iż przesłanki wyłączenia tej odpowiedzialności są w obydwu przypadkach jednakowo nieprecyzyjne
i niedookreślone, i to w sposób umożliwiający uchylenie się przedsiębiorcy od odpowiedzialności także wówczas, jeżeli spóźnienie
w wykonaniu umowy jest przez niego zawinione. Wbrew stanowisku Spółki „Centrum Zana”, przedstawionemu w odpowiedzi na
postanowienie o wszczęciu postępowania, stosowany przez nią zapis, podobnie jak zapis wpisany do Rejestru pod nr 921,
nieprecyzyjnie określa przyczyny umożliwiające przesunięcie terminu zakończenia budowy budynku. Dotyczy to przede wszystkim
przesłanki „przerwania robót przez organy państwowe”, które to określenie jest równie blankietowe, jak określenie: „działania
organów administracyjnych”, występujące w cytowanej klauzuli nr 921 z Rejestru. Podkreślić należy, iż obydwa porównywane zapisy
mówią jedynie bardzo ogólnie o „przyczynach niezależnych od sprzedającego”, a wskazane w zapisach wyliczenie takich okoliczności
jest otwarte i ma jedynie przykładowy charakter, o czym świadczy użyty zwrot „w szczególności”. Z powyższych względów
porównywane zapisy należy uznać za tożsame.
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Wreszcie, stosowany przez Spółkę „Centrum Zana” zapis §10 pkt 4 o treści: „W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od
niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. b) i c) niniejszego paragrafu, lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez
Kupującego w trybie wskazanym w §9 ust. 6, Sprzedającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% (dziesięciu procent) ceny
Lokalu, balkonu, tarasu, ogrodu zimowego, komórki lokatorskiej i udziału w Lokalu garażowym oraz częściach wspólnych określonej
w §5. Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu nakładów poczynionych w Lokalu”, jest tożsamy z zapisem
wpisanym do Rejestru pod nr 919, uznanym uprzednio za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 sierpnia 2006 r., Sygn. akt XVII Amc 100/05. Sąd uznał za
niedozwolone postanowienie umowne o treści: „W przypadku, gdy winnym odstąpienia od umowy jest nabywca, tj. w przypadkach
opisanych w §6 pkt 1 a, b, c oraz 2a, zobowiązany jest on dodatkowo do zapłacenia Frontonowi kary w wysokości 10% ceny lokali z dnia
odstąpienia od umowy. Fronton ma prawo potrącenia przedmiotowej kary ze zwracanej kwoty zaliczek. W przypadku, gdy odstąpienie
następuje z przyczyn leżących po stronie nabywcy, tj. w przypadkach opisanych w §6 pkt 1 oraz 2a, zobowiązany jest on dodatkowo do
zapłacenia Frontonowi kary w wysokości 5% ceny lokalu z dnia odstąpienia od umowy. Fronton ma prawo potrącenia przedmiotowej
kary ze zwracanej kwoty zaliczek”. Istotą obydwu porównywanych zapisów jest to, iż umożliwiają one deweloperom domaganie się od
konsumenta zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny lokalu w przypadku, gdy konsument jest winnym odstąpienia od umowy,
a taką karę umowną należy uznać za rażąco wygórowaną. Zapisy te wywołują zatem tożsame skutki.
Uwzględniając powyższe należy uznać, iż kwestionowane zapisy wzorca umowy stosowanego przez Spółkę „Centrum Zana”
mieszczą się w „hipotezach” wymienionych klauzul wpisanych do Rejestru. Tym samym udowodniono, iż spełniona została
przesłanka bezprawności działania Spółki, polegającego na stosowaniu w obrocie konsumenckim postanowień wzorców umów, które
zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Druga z wymienionych wyżej przesłanek jest spełniona, gdy dane działanie przedsiębiorcy godzi w interesy konsumentów, jako
zbiorowości, gdyż ustawa antymonopolowa chroni interesy nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da się zidentyfikować.
Z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Działanie Spółki „Centrum Zana” godzi w interesy ogółu obecnie
korzystających z jej usług konsumentów, ale także każdego potencjalnego konsumenta, który zdecyduje się zawrzeć ze Spółką umowę
przedwstępną sprzedaży lokalu w budynku wznoszonym przez Spółkę. Naruszane przy tym interesy konsumentów nie mają
jednostkowego charakteru, ale są wspólne dla z góry nieustalonej zbiorowości konsumentów. Należy zatem stwierdzić, iż spełniona
została druga z przesłanek uznania działania Spółki „Centrum Zana” za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
W związku ze spełnieniem obu przesłanek należało uznać, iż działanie Spółki „Centrum Zana” stanowi praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów, wymienioną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej i nakazać zaniechanie jej stosowania.
W punkcie II sentencji niniejszej decyzji, działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy antymonopolowej, Prezes Urzędu zobowiązał
Spółkę „Centrum Zana” do dokonania zmian w umowach zawartych z konsumentami w oparciu o wzorzec umowy zawierający zapisy
zakwestionowane w niniejszej decyzji, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub odpowiedniej zmiany tychże zapisów. […]
W punkcie III sentencji organ antymonopolowy nałożył na Spółkę „Centrum Zana” karę pieniężną w wysokości 20.000 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych). […]
W pkt I sentencji decyzji stwierdzono stosowanie przez Spółkę „Centrum Zana” praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, polegających na posługiwaniu się w umowach zawieranych z konsumentami postanowieniami wzorców umów
uznanymi za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, których to praktyk
ustawodawca zakazał stosować mocą przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Konsekwencją stosowania
powyższych praktyk jest naruszenie ekonomicznych interesów konsumentów; umożliwia nadto Spółce osiąganie dodatkowych
korzyści finansowych. […]
2
DECYZJA
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną
(Nr RKT-48/2007)
Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i §7 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego
z urzędu przeciwko Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 tej ustawy uznaje się za
praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów bezprawne działanie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.,
polegające na stosowaniu w Zasadach korzystania z wyciągów narciarskich postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc: „Zasady korzystania
z wyciągu narciarskiego „CIEŃKÓW” w Wiśle - Malince sezon 2006/2007” zawierają zapis: „Niewykorzystane punkty nie
podlegają zwrotowi!”, „Zasady korzystania z wyciągu narciarskiego Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. na stoku
„Białasówka” w Rycerce Dolnej w sezonie zimowym 2006/2007” zawierają zapis: „Nie wykorzystane w danym dniu zakupione
przejazdy przechodzą na dni następne do czasu wyczerpania i nie podlegają zwrotowi.” „Zasady korzystania z wyciągu
narciarskiego OSZ „PIAST” w Przyłękowie sezon 2006/2007” zawierają zapis: „Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi!”
i nakazuje się zaniechania ich stosowania.
II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na Nadwiślańską Agencję Turystyczną
Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 16.000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy), płatną do budżetu państwa, z tytułu
naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym
w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.
III. Na podstawie art. 77 ust. 1 w zw. z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanawia się obciążyć Nadwiślańską
Agencję Turystyczną Sp. z o.o. kosztami przeprowadzonego postępowania i zobowiązać do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 36 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć).
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UZASADNIENIE
W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z urzędu przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające
w sprawie wstępnego ustalenia, czy w związku z działalnością Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. (zwanej dalej NAT,
Spółką, Agencją lub przedsiębiorcą) występuje naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.
W dniu 16 maja 2007 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie w związku z podejrzeniem stosowania przez NAT bezprawnych
działań noszących znamiona praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, co mogło stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2
pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. - zwanej dalej ustawą
antymonopolową), polegających na stosowaniu w Zasadach korzystania z wyciągów narciarskich postanowień wzorców umów, które
zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc. […]
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie powyższej praktyki Spółka wyjaśniła, iż wykupienie
karnetu narciarskiego w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej powoduje zawarcie przez konsumenta z Agencją umowy, której
przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i wykonaniu określonej liczby wjazdów narciarskich każdorazowo
ustalonych na podstawie obowiązującego cennika i udostępnieniu tras narciarskich. Umowa ta jest umową terminową zawieraną na
okres pięciu lat - jest to bowiem okres ważności karty karnetowej - wzajemną, w której świadczeniu Agencji odpowiada świadczenie
pieniężne wykonane ze strony konsumenta.
W przypadku dystrybuowanych karnetów przez Spółkę, z uwagi na ich charakter, tj. zapisanie określonej liczby punktów, umowa
wygasa bądź z upływem wspomnianego pięcioletniego okresu bądź po wykorzystaniu przez konsumenta zapisanych elektronicznie
punktów. […]
Zgodnie z regulacją Kodeksu cywilnego odstąpienie od umowy, które wywiera ten skutek, że strony zobowiązane są do zwrotu
wzajemnych świadczeń (art. 395 §2 Kc), możliwe jest tylko w wymienionych w przepisach przypadkach określonych poniżej.
1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej
odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie
uprawniona do odstąpienia od umowy, art. 491 §1 Kc;
2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do
odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie
spełnionego świadczenia. Strona ta może odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej
znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej
w zwłoce, art. 491 §2 Kc;
3. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona
zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,
albo od umowy odstąpić, art. 493 §1 Kc;
4. W razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga ze stron może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie
częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę
cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe, art. 493 §2 Kc.
Przepisy te zatem chronią konsumenta przed koniecznością regulowania swojego świadczenia w sytuacji czy to niewykonania
przez przedsiębiorcę zobowiązania wzajemnego, czy też niemożliwości świadczenia ze strony przedsiębiorcy. W pozostałych
przypadkach odstąpienie od umowy jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, kiedy na wypadek niewykonania zobowiązania, zostało to
zastrzeżone w umowie. Podkreślić należy, że ratio legis przywołanych przepisów chroni zasadę zachowania kontraktów, bowiem
nieuzasadnione byłoby przyznanie jednej ze stron kontraktu możliwości odstąpienia w każdej chwili od umowy wzajemnej.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że o ile co innego nie wynika z umowy, prawo odstąpienia od umowy wzajemnej
przysługuje stronom wyłącznie w sytuacjach wyżej opisanych. Skoro zatem NAT nie przewiduje w umowach prawa odstąpienia,
konsument, tj. osoba korzystająca z wyciągu, uprawniona jest do odstąpienia wyłącznie w sytuacji niewykonania zobowiązania przez
Spółkę. Konieczne do ustalenia jest zatem, czy żądanie konsumenta zwrotu należności za niewykorzystane punkty w danym sezonie
można traktować jako odstąpienie od umowy. Na tak przedstawione zagadnienie, zdaniem NAT należy udzielić odpowiedzi przeczącej.
Po pierwsze nie można mówić o niewykonaniu czy też nienależytym wykonaniu zobowiązania. Świadczenie Spółki zarówno
w trakcie danego sezonu, jak i wszystkich kolejnych czterech (w okresie ważności karty) jest możliwe do spełnienia, tym samym nie
zachodzi przesłanka określona w art. 493 Kc. Po drugie, świadczenie NAT w postaci zapewnienia i wykonania określonej liczby
wjazdów narciarskich jest realizowane w sposób ciągły w każdym sezonie narciarskim, natomiast to konsument nabywając określoną
liczbę wyjazdów - jaka jest dla niego wystarczająca - decyduje tak o czasie spełnienia świadczenia, jak i o liczbie wyjazdów.
W konsekwencji nie może być mowy o zwłoce ze strony Spółki w rozumieniu art. 491 Kc uprawniającej konsumenta do odstąpienia od
umowy, czy to w całości, czy też w niewykorzystanej części.
Zdaniem NAT z przyczyn podanych powyżej konsument, który nie wykorzystał zakupionych uprzednio punktów, nie może odstąpić
od umowy, którą poprzez nabycie karty punktowej zawarł. […]
Jak już podkreślono, umowa zawarta przez NAT z konsumentem ma charakter terminowy, w związku z czym nie może być mowy
o zastosowaniu art. 3651 Kc, który stanowi, że jedynie zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu
przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów
niezwłocznie po wypowiedzeniu. […]
W opinii NAT kwestionowane postanowienia nie mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone, bowiem wykonywanie usługi
przez NAT jest zapewnione w dalszych sezonach narciarskich, a nadto z uwagi na brak możliwości rezygnacji, odstąpienia czy
wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron świadczenia umowne są wiążące dla stron. […]
Dodatkowo poinformowano, iż z poszczególnych wyciągów korzystano: OSZ „Piast” w Przyłękowie do 14 lutego 2007 r.,
„Białasówka” w Rycerce Dolnej do 18 lutego 2007 r. oraz na Cieńkowie w Wiśle - Malince do 22 lutego 2007 r. Spółka poinformowała,
iż praktyka niezwracania równowartości niewykorzystanych punktów zapisanych na kartach magnetycznych uprawniających do
przejazdów wyciągami oraz zakwestionowane postanowienia są stosowane odpowiednio w Wiśle - Malince stok Cieńków od stycznia
2001 r., Rycerce Dolnej stok Białasówka - od stycznia 2001 r. oraz Przyłękowie od stycznia 2005 r. W Przyłękowie oraz na Cieńkowie
w Wiśle - Malince są stosowane karty magnetyczne, natomiast w Rycerce Dolnej stok Białasówka bilety karnetowe. […]
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Aby określone zachowanie mogło zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest łączne
spełnienie dwóch przesłanek: bezprawne działanie przedsiębiorcy oraz działanie naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
Spółce został postawiony zarzut stosowania postanowień wzorców umownych, które zostały wpisane do rejestru postanowień
45
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc. Wzorce umowne wykorzystywane przy zawieraniu
36
45
umów z konsumentami mogą być poddane kontroli abstrakcyjnej. Kontroli abstrakcyjnej wzorca jako takiego (art. 479 - 479 Kpc)
dokonuje się niezależnie od tego, czy wzorzec był, czy też nie był zastosowany w konkretnej umowie. Kontrola taka obejmuje klauzule
pojedyncze lub zbiorowe (cały wzorzec lub jego fragment). Oceny postanowień w wypadku kontroli abstrakcyjnej dokonuje Sąd
Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wyłącznie do kompetencji tego Sądu należy uznanie
43
postanowień wzorców umownych za niedozwolone. Art. 479 Kpc rozszerza prawomocność wyroku wydanego w sprawie o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone na osoby trzecie. Skutek tzw. prawomocności rozszerzonej następuje od chwili
wpisania wzorca umowy do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
45
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc. Konsekwencją umieszczenia postanowienia umownego
w ww. rejestrze, jest to, że posłużenie się nim będzie miało skutek wprowadzenia do umowy elementu bezwzględnie przez prawo
zakazanego. Wpis do rejestru niedozwolonych postanowień umownych oznacza, że od tego momentu stosowanie takiej klauzuli jest
zakazane we wszystkich wzorcach umownych.
W zakresie punktu I sentencji decyzji oceniana praktyka dotyczy stosowania postanowień wzorców umów, które zostały wpisane
45
do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc. […]
Postanowienie o tożsamej treści co wskazane powyżej zostało uznane za niedozwolone wyrokiem z dnia 19 czerwca 2002 r.
Sygn. akt XVII Amc 34/01 Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie z powództwa
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko „The American Academy of English” Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach. Postanowienie to zostało wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w dniu 14 sierpnia 2003 r.
w pkt 78. Sąd uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia w brzmieniu: „Płatność za kurs: po dokonaniu wpłaty
pieniądze nie ulegają zwrotowi”.
Sąd dokonując oceny przedmiotowego postanowienia stanął na stanowisku, iż generalna zasada niezwracania stronie umowy
ceny pomimo niekorzystania z przedmiotu umowy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumenta.
Słuchacz bowiem nie może zostać całkowicie pozbawiony możliwości zrezygnowania z uczestnictwa w kursie. Brak możliwości
otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy jest nieadekwatny do ochrony kupca przed pochopnością decyzji i działań konsumenta. Takie
postanowienie narusza zdaniem Sądu, zasady współżycia społecznego takie jak: zaufanie stron, życzliwość, uczciwość. Taki wzorzec
umowny koliduje również z dobrymi obyczajami kupieckimi, które nie przewidują właśnie zachowań takich jak: nadmierna chęć zysku
czy wyzysk. W opinii Sądu, ustawodawca umieścił postanowienie odpowiadające zakazanemu postanowieniu umownemu w katalogu
3
niedozwolonych postanowień w art. 385 pkt 12 i 13 Kc. Stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało uznane za
słuszne przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny, który w wyroku z dnia 24 czerwca 2003 r., Sygn. akt VI ACa 1672/02,
1
stwierdził, iż ww. postanowienie stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385 §1 Kc, gdyż wprost wynika to
3
z art. 385 pkt 12 Kc. Przepis ten określa, iż wyłączenie obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie
niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania, w razie wątpliwości jest
niedozwolonym postanowieniem umownym. Dodatkowo Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, iż postanowienie w rażący sposób narusza interes konsumenta przez naruszenie zasady równorzędności stron,
zasady ekwiwalentności świadczeń.
Kolejne postanowienie o tożsamej treści co zakwestionowane zostało uznane za niedozwolone wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r.,
Sygn. akt XVII Amc 19/04, Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie z powództwa
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Jackowi Grochowskiemu - Centrum Języków Obcych „Perfect”
w Raciborzu. Postanowienie to zostało wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w dniu 5 maja 2005 r. w pkt 392.
Sąd uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia w brzmieniu: „Wszelkie wniesione przez Kursanta opłaty nie podlegają
zwrotowi”.
Przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu jest sposób rozliczania dokonanych wpłat przez konsumentów z tytułu
zakupionych punktów/karnetu uprawniających do korzystania z wyciągów narciarskich. Za korzystanie z wyciągów opłata jest
pobierana z karty magnetycznej poprzez pomniejszenie ilości punktów na niej znajdujących się w przypadku ośrodków OSZ „PIAST”
w Przełękowie oraz „Cieńków” w Wiśle - Malince lub poprzez skasowanie przez kasjera biletu w formie papierowej na wyciągu
narciarskim „Białasówka” w Rycerce Dolnej.
W sprawie wyciągów, z których mogą korzystać tylko osoby posiadające odpowiednie karty magnetyczne, Konsument otrzymuje
ją po wniesieniu opłaty - kaucji oraz dokonaniu zakupu punktów. Nabywając punkty konsument musi przewidzieć, ile razy będzie
korzystał z wyciągu, aby nabyć odpowiadającą temu ilość punktów. Jest to istotne, gdyż zgodnie z zakwestionowanym
postanowieniem „Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi”. W celu korzystania z wyciągu narciarskiego „Białasówka”
konsument może nabyć bilet jednorazowy lub papierowy karnet uprawniający do 10 zjazdów. W przypadku tego wyciągu nie
wykorzystane w danym dniu zakupione przejazdy również nie podlegają zwrotowi, a jedynie przechodzą na dni następne do czasu
wyczerpania.
Warunki zakupu punktów nie ograniczają ilości jednorazowo zakupionych punktów, tym samym konsument może zakupić ilość
odpowiadającą jednorazowemu wjazdowi. Ma również możliwość zakupu jednorazowego wyjazdu wyciągiem narciarskim „Białasówka”.
Jednak w sytuacji, gdy konsument zakupi większą ilość punktów/cały karnet i nie wykorzysta ich, nie ma prawa do otrzymania zwrotu
ich równowartości. Powyżej przytoczone postanowienia uniemożliwiają otrzymanie zwrotu wpłaconych środków pieniężnych z tytułu
niewykorzystanych przejazdów wyciągami.
Zgodnie z powyżej przytoczonymi orzeczeniami Sądu, prawo do zatrzymania przez przedsiębiorcę wniesionych opłat z tytułu
usług, które nie zostały wykonane bez względu na okoliczności ich niewykonania narusza interesy konsumentów poprzez naruszenie
zasady równorzędności stron i zasady ekwiwalentności świadczeń. Pomimo różnych przedmiotów umów, których postanowienia są
porównywane, to tak samo umożliwiają przedsiębiorcom zatrzymanie wpłaconych przez konsumentów środków pieniężnych pomimo
nie zrealizowania usług. Biorąc pod uwagę powyższe można uznać zakwestionowane postanowienia za tożsame z przytoczonymi
powyżej uznanymi przez Sąd za niedozwolone postanowienia umowne.
W przedmiotowym przypadku ilość punktów pobieranych za jednorazowy wyjazd jest w każdym przypadku taka sama bez
względu na ilość punktów, które są zapamiętane na karcie. Konsument nabywa dowolną ilość. Z przedstawionych cenników nie
wynika, aby mógł dostać dodatkowy punkt przy zakupie większej ilości, lub aby otrzymał upust.
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W ustosunkowaniu się do wszczęcia postępowania, Spółka zdefiniowała świadczone usługi wyciągów narciarskich jako umowy
wzajemne oraz terminowe. Wymienione okoliczności uprawniające strony do odstąpienia od umowy wynikają z przepisów Kodeksu
cywilnego. Przedmiotowe okoliczności są związane z niemożliwością świadczenia, lub zwłoką w spełnieniu świadczenia przez jedną
ze stron. Dodatkowo Spółka stwierdziła, iż odstąpienie od umowy jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, kiedy umowa umożliwia to
w wypadku niewykonania umowy. […]
Zobowiązanie powstałe pomiędzy Spółką a konsumentem ma charakter przedpłatowy. Konsument spełnia świadczenie
wcześniej niż spełnia je Spółka. W przedmiotowym przypadku konsumenci dokonując zakupu określonej ilości punktów dokonują
kalkulacji, ile razy skorzystają z przejazdu w trakcie godziny. Jednak ilość tych przejazdów jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od
ilości osób chętnych, które w tym samym okresie chcą skorzystać z wyciągu. Wraz ze wzrostem ilości chętnych maleje ilość
możliwych wyjazdów. Zależność ta wynika z technicznych ograniczeń możliwości wyjazdów osób w jednostce czasu, np. godzinie.
Długość oczekiwania na wjazd z uwagi na dużą ilość oczekujących jest czynnikiem niezależnym od konsumenta, natomiast wprost
wpływa na możliwość lub niemożliwość spełnia świadczenia przez Agencję. W konsekwencji przewidywania konsumentów
poczynione w momencie dokonywania zakupu punktów mogą nie zostać zrealizowane. Mogą zaistnieć również inne okoliczności,
tj. zmiana warunków pogodowych, wypadek, zaprzestanie pracy wyciągu z uwagi na brak prądu, zepsucie się wyciągu, które
uniemożliwią wykorzystania wszystkich zakupionych punktów.
Fakt, iż zakupione punkty mogą być przez konsumenta wykorzystane przez okres 5 lat, nie ma w przedmiotowym przypadku
znaczenia. Specyfika świadczonych przez Spółkę usług powoduje, iż konsumenci korzystający z wyciągów w okresie ferii zimowych
w jednym roku, mogą nie mieć możliwości skorzystać z usług w kolejnych latach.
Organ antymonopolowy nie zgodził się również z twierdzeniem, iż świadczona usługa ma charakter umowy ciągłej, gdyż w trakcie
danego sezonu, jak i wszystkich kolejnych możliwe jest korzystanie ze świadczonych usług. Stosunki ciągłe charakteryzują się tym, że
świadczenie przynajmniej jednej ze stron polega na zachowaniu o charakterze trwałym. W przedmiotowym przypadku mamy do
czynienia ze świadczeniem sezonowym oraz uzależnionym od warunków atmosferycznych, technicznych oraz organizacyjnych
(możliwości przewozu ilości narciarzy w trakcie godziny).
W odpowiedzi na wszczęcie postępowania Spółka stwierdziła, iż konsument nie może odstąpić od umowy, ponieważ ma ona
1
charakter terminowy. Dodatkowo zostało stwierdzone, że nie ma zastosowania art. 365 Kc, który stanowi, iż tylko zobowiązanie
bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika. Organ antymonopolowy nie zgodził się ze
stanowiskiem Spółki. Fakt, iż konsument może wykorzystać zakupione punkty przez okres 5 lat nie świadczy, że jest to umowa
terminowa. Termin ten określa prawo do wykorzystania zakupionych punktów, natomiast nie świadczy o terminie umowy. Zasady
korzystania z wyciągów narciarskich nie gwarantują stałości cen, a więc, iż w okresie 5 lat od zakupów punktów taka sama ich ilość jest
pobierana przy każdym wjeździe. Przedstawione zasady korzystania z wyciągów są określane na konkretny sezon. Analizując
wszystkie informacje, należało stwierdzić, iż przedmiotem umowy jest zakup określonej ilości punktów umożliwiającej skorzystanie
z określonej ilości wyjazdów wyciągiem, a nie możliwość korzystania z wyciągu przez okres 5 lat.
Organ antymonopolowy analizując charakter świadczonej usługi stwierdził, iż do sposobu jego wykonania mają zastosowanie
1
przepisy ogólne Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 353 Kc strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według uznania,
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Przedmiotowy artykuł ogranicza swobodę umów ze względu na zasady współżycia społecznego. Na gruncie kodeksu zobowiązań
zakładano, że umowa jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli wykracza przeciwko uznanym w społeczeństwie zasadom moralnym
lub przyjętej w obrocie uczciwości. W razie ukształtowania treści stosunku w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
sankcją jest nieważność umowy (art. 58 §2 Kc).
W przedmiotowym przypadku Spółka przy zawieraniu umów z konsumentami posługuje się wzorcem, który określa warunki
1
świadczenia usług. Tym samym ich postanowienia zgodnie z art. 385 §1 Kc nie wiążą konsumenta, jeżeli jego prawa i obowiązki
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).
Istotne jest, iż Spółka definiuje charakter świadczonej usługi równocześnie jako umowę wzajemną oraz terminową. Jednak oba
pojęcia wzajemnie wykluczają się. Świadczenie wzajemne jest spełniane równocześnie, i jego spełnienie nie powinno być odraczane.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonując oceny postanowienia umownego ocenia
określony zapis, i w momencie jego wpisania do rejestru klauzula przestaje być postanowieniem konkretnego wzorca umownego,
a staje się samodzielnie funkcjonującą zasadą, która została zakwestionowana. Ze względu na rozszerzoną skuteczność klauzul
43
(art. 479 Kpc), spełnia ona funkcję podobną do przepisów prawa. Tak więc, dokonując oceny treści postanowień umownych
wykorzystywanych przez przedsiębiorców we wzorcach umownych należy wykorzystywać reguły interpretacji wykształcone w nauce
prawa i praktyce orzeczniczej (wykładnia językowa, systemowa, funkcjonalna i inna). Stąd też, niedozwolone będą takie postanowienia
umów, które mieszczą się w „hipotezie” klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej
wykładnię. Nie jest zatem konieczna dokładna, literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią porównywanej.
Czynnikiem przesądzającym o podobieństwie dwóch klauzul powinien być zatem zamiar, cel, jakiemu ma służyć kwestionowane
postanowienie. Jeśli cel utworzenia spornej klauzuli odpowiada celowi sformułowania klauzuli uznanej za niedozwoloną, oba zapisy
można uznać za tożsame.
Zgodnie z art. 365 §1 Kpc orzeczenie prawomocne wiąże nie tyko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i organy
państwowe, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Sąd orzekając co do postanowienia, iż jest to niedozwolone
postanowienie umowne stwierdza, iż kształtuje ono prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
1
równocześnie rażąco naruszając jego interesy. Zgodnie z art. 385 §1 Kc przez niedozwolone postanowienie umowne uważa się
postanowienie umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie, które kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Biorąc pod uwagę powyższą wykładnię, można stwierdzić, iż praktyki
polegające na zamieszczaniu w zawieranych umowach, postanowień, które zostały wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień
umownych, jest bezprawne i narusza zbiorowe interesy konsumentów. Powyższe zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego
z dnia 13 lipca 2006 r., Sygn. akt III SZP 3/06, oraz wyroku SOKiK z dnia 25 maja 2005 r., Sygn. akt XVII Ama 46/04.
Posługiwanie się w obrocie konsumenckim klauzulami uznanymi przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za abuzywne jest zakazane prawem. Prezes Urzędu może stwierdzić stosowanie przez przedsiębiorcę praktyki,
o której mowa w art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów polegającej na posługiwaniu się postanowieniem wzorca umownego, które zostało wpisane do rejestru,
bez względu na to, czy wpis dotyczy tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie, czy też związany
jest z działaniami innych kontrahentów konsumentów. (Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 2 grudnia 2005 r., Sygn. akt VI ACa 760/05).
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Podobne twierdzenie Sąd Apelacyjny zawarł we wcześniejszym wyroku, tj. w orzeczeniu z dnia 29 września 2005 r., Sygn. akt VI ACa
381/05, gdzie przywołując stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 19 grudnia 2003 r., Sygn. akt III CZP 95/03,
opubl. OSNC 2005/2/25, wskazał, że wyrok uwzględniający powództwo przez uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
i zakazanie ich stosowania ma, zgodnie z art. 47943 Kpc, od chwili wpisania do odpowiedniego rejestru, skutek także wobec osób
trzecich. Pomimo, iż powyżej przywołane wyroki zapadły pod rządami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r., to
orzecznictwo to należy uznać za aktualne także w aktualnym stanie prawnym. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z 2007 r. rozważana kwestia została uregulowania w analogiczny sposób, a zatem nie występują różnice,
które nakazywałyby odejście od ustalonej linii orzecznictwa i w konsekwencji tego odmienną ocenę prawną badanego zagadnienia.
Przedmiotowe praktyki dotyczą możliwości odzyskania zwrotu równowartości niewykorzystanych punktów zapisanych na karcie
magnetycznej, tak więc dotyczą postanowień umów ważnych zarówno dla konsumentów, którzy chcą zawrzeć umowy, jak i tych,
którzy nadal dysponują kartami z zapisanymi niewykorzystanymi punktami. Dlatego też zakwestionowane praktyki naruszają interesy
konsumentów, którzy zawarli umowy, a także przyszłych potencjalnych klientów. Umowy mogą zawrzeć wszystkie osoby nią
zainteresowane. Tym samym oferta korzystania z wyciągów narciarskich skierowana jest do nieograniczonej grupy konsumentów.
Biorąc pod uwagę przesłanki podane w powyższym uzasadnieniu stosowania praktyki, organ antymonopolowy stwierdził, że jest
ona bezprawna, oraz narusza interesy konsumentów. […]
W pkt I sentencji decyzji stwierdzono stosowanie przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
opisanych szczegółowo powyżej. Praktyki te polegają na posługiwaniu się w umowach z konsumentami postanowieniami wzorców
umowy uznanymi przez SOKiK za niedozwolonego, co jest bezprawne. Konsekwencją stosowania powyższych praktyk jest naruszenie
ekonomicznych interesów konsumentów. Dodatkowo stosowanie zakwestionowanych postanowień w praktyce umożliwia
przysporzenie Spółce dodatkowych korzyści finansowych. […]
Przy ustalaniu wysokości kary organ antymonopolowy uznał za zasadne odnieść ją również do kwoty odpowiadającej wysokością
wartości przychodu osiągniętego przez Spółkę z tytułu świadczenia usług w zakresie wyciągów narciarskich, a więc w związku
z działalnością, z którą są związane praktyki oceniane w ramach niniejszego postępowania. […]
Wysokość kary ustalono na poziomie 16.000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy), tj. 0,5% kary maksymalnej. […]
3
DECYZJA
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez Gminę Tuszyn
(Nr RŁO-60/2007)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej
ustawy, w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownie do §6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego
z urzędu przeciwko Gminie Tuszyn, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza się
stosowanie przez Gminę Tuszyn praktyki ograniczającej konkurencję, o której mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku
dostaw wody z sieci wodociągowej poprzez narzucanie uciążliwych, przynoszących Gminie nieuzasadnione korzyści, warunków
umów w zakresie dostaw wody odbiorcom indywidualnym w drodze zobowiązania ich - na mocy Uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/209/92 z dnia 20 sierpnia 1992 r. oraz zmieniających ją uchwał Rady Miejskiej: nr XLV/355/94 z dnia 20 maja 1994 r.,
Uchwała nr XVIII/136/96 z dnia 16 lutego 1996 r. i postanowień Zarządu Miejskiego: z dnia 27 sierpnia 1997 r., z dnia 9 lutego 2000 r.,
z dnia 22 marca 2000 r. oraz z dnia 4 lipca 2001 r. - do wnoszenia dodatkowej, nie przewidzianej przepisami prawa opłaty
w wysokości 1.929,00 zł (na obszarze wiejskim) lub 1.693,00 zł (na obszarze miejskim) za przyłączenie do sieci wodociągowej
i nakazuje jej zaniechanie.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do
art. 28 ust. 6 tej ustawy, w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownie do
§6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego
z urzędu przeciwko Gminie Tuszyn działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Gminę
Tuszyn karę pieniężną za naruszenie zakazu określonego w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w wysokości 13.320,00 zł
UZASADNIENIE
W okresie od 12 stycznia 2007 r. do 28 lutego 2007 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Prezes
Urzędu”) prowadził postępowanie wyjaśniające z urzędu - w związku ze skargą konsumencką - w sprawie wstępnego ustalenia, czy
Gmina Tuszyn nie narzuca uciążliwych warunków umów w zakresie dostawy wody odbiorcom indywidualnym, poprzez
zobowiązywanie ich do wnoszenia dodatkowych, nie przewidzianych przepisami prawa opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej.
W prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Prezes Urzędu ustalił, iż Gmina Tuszyn pobiera nieuzasadnione opłaty za
przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej. Opłata ta jest pobierana w wysokości 1.929,00 zł (teren wiejski) lub 1.693,00 zł (teren
miejski) niezależnie od ponoszonych przez mieszkańców kosztów realizacji budowy przyłącza do sieci. Analiza przepisów prawa w tym
zakresie dała podstawę do uznania, że ww. opłata nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - zwana dalej: „ustawa o zaopatrzeniu w wodę”, i jako taka może stanowić
naruszenie przepisów prawa.
Wobec powyższego w dniu 11 kwietnia 2007 r. wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem
nadużywania przez Gminę Tuszyn pozycji dominującej na lokalnym rynku dostaw wody z sieci wodociągowej poprzez narzucanie
uciążliwych warunków umów w zakresie dostaw wody odbiorcom indywidualnym w drodze zobowiązania ich do wnoszenia
dodatkowej, nie przewidzianej przepisami prawa opłaty w wysokości 1.929,00 zł lub 1.693,00 zł za przyłączenie do sieci wodociągowej,
co wyczerpuje znamiona czynu zabronionego przez art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów - zwana dalej: „ustawa o okik”.
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W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania Gmina Tuszyn […] nie uznała postawionego jej zarzutu nadużywania
pozycji dominującej na rynku dostaw wody z sieci wodociągowej i stwierdziła, iż jej działalność w przedmiotowym zakresie nie łamała
i nie łamie ustawy o okik. W szczególności Gmina wyjaśniła, iż pobieranie opłat przez Gminę za przyłączenie do sieci wodociągowej
przez indywidualnych odbiorców wynikało z potrzeby pozyskania środków na dalszą budowę sieci zaopatrujących mieszkańców Gminy
Tuszyn w wodę. To przyczynia się z kolei do ogólnego rozwoju Gminy Tuszyn i ułatwienia codziennego życia mieszkańców. Opłaty
są świadczeniami jednorazowymi, uzgodnionymi i opartymi o związki zwyczajowe, akceptowane przez umawiające się strony.
Na zasadność opłat za przyłączenie wskazuje, jak stwierdza Gmina Tuszyn, fakt, iż decyzje o ich wprowadzeniu podejmowali wybrani
przez mieszkańców Gminy przedstawiciele w formie Uchwał Rady Miasta i Gminy Tuszyn.
Prezes Urzędu ustalił, co następuje.
Gmina Tuszyn jest właścicielem całej sieci wodociągowej na terenie administracyjnym Gminy - o łącznej długości 167,4 km.
Rada Miasta i Gminy Tuszyn mocą Uchwały Nr XVII/122/91 z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia zakładów budżetowych
utworzyła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie - zwany dalej również: „ZWiK”. Przedmiotem działania ZWiK jest m.in. pobór,
oczyszczanie, dostarczanie wody pitnej na potrzeby mieszkańców Gminy Tuszyn. Rada Miasta i Gminy Tuszyn Uchwałą Nr VII/52/03
z dnia 26 czerwca 2003 r. uchwaliła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Par. 29 ust. 1 ww. regulaminu stwierdza, iż
„Zakład wydaje warunki [przyłączenia do sieci] i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku
[o wydanie warunków technicznych]”.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu w wodę, zaopatrzenie w wodę odbiorców z terenu Gminy jest zadaniem własnym
Gminy Tuszyn. Zadanie to mogło być przekazane innym podmiotom do wykonania w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 lutego 1997 r.
o gospodarce komunalnej oraz art. 16 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Gmina Tuszyn - za pośrednictwem zakładu
budżetowego - prowadzi działalność na rynku właściwym w zakresie dostaw wody.
Jak wyjaśniła Gmina Tuszyn, od roku 2001 (tj. od wejścia w życie ustawy o zaopatrzeniu w wodę) inwestycje polegające na
budowie sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn finansowane są ze środków własnych Gminy oraz z pożyczek i kredytów. Mieszkańcy
wpłacali zaś opłatę za przyłączenie do wybudowanej sieci. Mieszkaniec Gminy Tuszyn, po wybudowaniu przyłącza wodociągowego,
wnosi w kasie Gminy opłatę w wysokości 1.929 zł w przypadku terenów wiejskich oraz 1.693 zł w przypadku terenów miejskich.
Opłaty te są waloryzowane kwartalnie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Wyżej wymienione opłaty wprowadzone były na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/209/92 z dnia 20 sierpnia 1992 r. oraz
zmieniających ją uchwał Rady Miejskiej: nr XLV/355/94 z dnia 20 maja 1994 r., nr XVIII/136/96 z dnia 16 lutego 1996 r. i postanowień
Zarządu Miejskiego: z dnia 27 sierpnia 1997 r., z dnia 9 lutego 2000 r., z dnia 22 marca 2000 r. oraz z dnia 4 lipca 2001 r. Opłaty te
stanowią dochód Gminy Tuszyn. Celem wprowadzenia opłaty było przyspieszenie przeprowadzenia inwestycji wodociągowych
w Gminie.
Załącznik do Uchwały nr XLV/355/94 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/209/92
Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 sierpnia 1992 r. (podjętej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zawiera m.in. następujące sformułowanie: „Odbiorcy, którzy zgłoszą chęć włączenia się do
istniejącej sieci wodociągowej zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej każdorazowo przez Zarząd Miejski
w Tuszynie (…) wg aktualnych cen”.
Jak poinformowała Gmina Tuszyn - opisując procedurę poprzedzającą zawarcie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków - osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa do
ZWiK wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy według wzoru udostępnianego przez ZWiK. […]
Wzorzec wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawiera w swojej treści m.in. następujące
sformułowanie: „Do zawarcia umowy konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów: dowód wpłaty inwestycyjnej z kasy
Urzędu Miasta, (…)” .
Formularz warunków technicznych wydawanych przez ZWiK inwestorowi […] zawiera w swojej treści m.in. następujące
sformułowanie: „Inwestor zobowiązany jest do: (…) Przed rozpoczęciem prac budowlanych uzgodnić i dokonać opłaty do UM
w Tuszynie za włączenie do sieci wod.-kanaliz.”.
O tym, iż przedmiotowe opłaty za włączenie do sieci wodociągowej nie mają charakteru dobrowolnego, świadczyć mogą ponadto
następujące okoliczności: na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 1997 r. Zarząd Miejski w Tuszynie postanowił m.in. o negatywnym
zaopiniowaniu podania mieszkanki Wodzina Prywatnego (Gmina Tuszyn) w sprawie zwolnienia z opłaty za włączenie do sieci
wodociągowej, na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2001 r. Zarząd Miejski w Tuszynie postanowił m.in. o odmowie zwolnienia mieszkańca
Kruszowa z dopłaty za włączenie się do sieci wodociągowej w Tuszynku Majorackim; o przyjęciu zasady, iż osoby chcące włączyć się do
sieci wodociągowej, a które wcześniej dokonały przedpłaty za włączenie do sieci, muszą dopłacić kwotę do wysokości opłaty
inwestycyjnej obowiązującej na dzień uiszczenia ostatecznej wpłaty. […]
Zgodnie z par. 10 ust. 1 stosowanego przez ZWiK wzorca umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, w sprawach
nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy o zaopatrzeniu w wodę, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz Kodeksu cywilnego. […]
Przedmiotowe przepisy nakładają na gminę obowiązek zapewnienia realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych.
Niedopuszczalne jest natomiast w przypadku podejmowania tego rodzaju przedsięwzięć, należących - co należy podkreślić - do zadań
gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 7 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym; zwana dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”), uzależnienie włączenia do sieci od współfinansowania jej budowy przez
mieszkańców w drodze wprowadzenia przymusu prawnego. Wynika to m.in. z treści ust. 4 cytowanego art. 21 ustawy o zaopatrzeniu
w wodę, który zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowe (w badanym przypadku Gminę Tuszyn) do przyłączenia do sieci
nieruchomości osoby ubiegającej się przyłączenie. Jedyny warunek, jaki można postawić osobie przyłączającej się, to spełnienie
warunków technicznych przyłączenia do sieci. Każdy inny wymóg, w tym w szczególności żądanie wniesienia dodatkowej opłaty na
rzecz Gminy, pozostaje bezprawny. […]
W czasie postępowania i przy wydawaniu decyzji Prezes Urzędu jest rzecznikiem interesu publicznego. W rozstrzyganych przez
Prezesa Urzędu postępowaniach zasadnym jest zatem ustalenie, czy nastąpiło naruszenie interesu publicznego.
Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym i stałym. Publicznoprawny charakter ustawy
oznacza, że nie wszystkie zachowania przedsiębiorców i ich związków, nawet formalnie podlegające literze prawa, uzasadniają
uruchomienie przewidzianych przez nią instrumentów. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 29 maja 2001 r.,
Sygn. akt I CKN 1217/98; por. też wyrok z dnia 27 sierpnia 2003 r., Sygn. akt I CKN 523/01) publicznoprawny charakter ustawy o okik
powoduje, iż znajduje ona zastosowanie wówczas, gdy jest zagrożony lub naruszony interes publiczny, polegający na zapewnieniu
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właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Rynek taki funkcjonować może prawidłowo, gdy zapewniona jest
możliwość powstania i rozwoju konkurencji. Za zagrożenie lub naruszenie konkurencji w takim rozumieniu należy uznać, zdaniem
Sądu, jedynie takie działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu uczestników rynku gospodarczego. Ponieważ do
podmiotów funkcjonujących na rynku należą nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenci, naruszenie tego interesu może mieć miejsce,
gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą o ochronie konkurencji konsumentów dotknięta jest sfera interesów szerokiego kręgu
konsumentów.
W niniejszej sprawie działanie Gmina Tuszyn oddziałuje w sposób istotny na szeroki krąg odbiorców, w tym konsumentów. O tym,
iż sprawa dotyczy interesu publicznego w niniejszej sprawie przesądza fakt, iż kwestionowane opłaty pobierane za przyłączenie się
przez konsumenta do istniejącej sieci wodociągowej stosowane jest w sposób powszechny, a tym samym praktyka ta wymierzona
jest w każdego potencjalnego odbiorcę, w tym konsumenta, który chciałby przyłączyć swoją nieruchomość do sieci wodociągowej
będącej we władaniu Gminy.
Za przyjęciem, iż w niniejszej sprawie doszło do naruszenia interesu publicznoprawnego przemawia również fakt, iż przedmiotem
umów zawieranych przez ZWiK jest dostarczanie wody. O szczególnym charakterze tego dobra przemawia niewątpliwie fakt, iż
ustawodawca wprowadził odrębne regulacje mające na celu zapewnienie ochrony odbiorcom - ustawę o zaopatrzeniu w wodę. […]
Rynkiem właściwym w znaczeniu produktowym w niniejszej sprawie jest rynek dostaw wody z sieci wodociągowej.
Za przyjęciem takiej definicji rynku właściwego przemawia fakt, iż dostawa wody z sieci wodociągowej nie ma bliskich substytutów.
Zaopatrzenie w wodę z własnej studni głębinowej - nie zawsze technicznie możliwe - wymaga poniesienia znacznie większych
nakładów inwestycyjnych niż przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej. […]
Dla określenia ww. rynku właściwego w wymiarze geograficznym zasadnicze znaczenie ma fakt, iż oceniane w toku niniejszego
postępowania działania Gminy Tuszyn dotyczą tej części jej działalności, która związana jest z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb
ludności w zakresie dostaw wody z sieci. Definiując zatem rynek w ujęciu produktowym, należy odnieść się do tej właśnie sfery
aktywności Gminy. W wymiarze geograficznym właściwy rynek produktowy w tej sprawie ograniczony jest zasięgiem sieci
wodociągowej należącej do Gminy.
Uwzględniając powyższe za rynek właściwy w niniejszej sprawie należy uznać lokalny rynek dostaw wody z sieci wodociągowej
na terenie Gminy Tuszyn.
Uczestnikiem rynku właściwego po stronie podaży jest Gmina Tuszyn. […] Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują sprawy
m.in. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy). Stanowią one kategorię zadań użyteczności
publicznej. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne
gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
świadczenia usług powszechnie dostępnych”. Należy uznać, iż usługi dostaw wody za pośrednictwem sieci wodociągowej
zaspokajają zbiorowe potrzeby ludności. Niewątpliwie, aby potrzeby te były w pełni zaspokojone, usługi te powinny być świadczone
nieprzerwanie, na bieżąco. Należy także uznać, iż usługi powyższe są również powszechnie dostępne - każdy potencjalny odbiorca,
który spełni określone, powszechnie obowiązujące warunki (np. wypełnienie warunków technicznych), ma wolny dostęp do usług.
Sumując przesłanki wskazane w powołanych przepisach należy uznać, iż zaspokajanie potrzeb w zakresie dostaw wody z sieci
wodociągowej i odbioru ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej jest zadaniem użyteczności publicznej.
Tym samym nie ulega wątpliwości, iż Gmina Tuszyn świadcząc usługi o charakterze użyteczności publicznej podejmowane
w interesie konsumentów - odbiorców usług dostaw wody za pośrednictwem sieci wodociągowej, w celu zapewnienia świadczenia
dobra o charakterze powszechnym, posiada przymiot przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o okik.
Gmina Tuszyn na rynku właściwym działa w warunkach monopolu sieciowego. Granice monopolu sieciowego wyznacza zasięg
sieci wodociągowej, której Gmina jest właścicielem lub zarządcą. Gmina Tuszyn jest jedynym dostawcą wody na tym terenie.
Po stronie popytu uczestnikami rynku właściwego są usługobiorcy - w tym głównie konsumenci - z terenu Gminy Tuszyn. […]
Możliwość stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, polegających
na nadużywaniu pozycji dominującej, uzależniona jest od uprzedniego stwierdzenia, iż przedsiębiorca posiada na tak określonym rynku
pozycję dominującą. […] W przypadku Gminy Tuszyn jej pozycję rynkową wyznacza okoliczność, iż działa w warunkach monopolu
sieciowego i jest jedynym dostawcą usług zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej. Jedyna sieć wodociągowo-kanalizacyjna na
terenie Gminy Tuszyn jest eksploatowana przez Gminę Tuszyn. W związku z powyższym należało stwierdzić, iż Gmina Tuszyn posiada
pozycję dominującą na rynku właściwym. […]
Warunki dostarczania wody z sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej na terenie
Gminy Tuszyn określa zawierana przez ZWiK umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz obowiązujący na terenie
Gminy Tuszyn Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie […].
Wydawane przez ZWiK, na podstawie par. 29 ww. Regulaminu, warunki techniczne przyłącza wodociągowego zobowiązują inwestora
(tj. przyszłego odbiorcę usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) do spełnienia określonych wymagań technicznych
projektowanego i wykonywanego przyłącza. Wypełnienie powyższych zobowiązań warunkuje włączenie wybudowanego przyłącza do
sieci oraz dostawę wody - zgodnie z par. 29 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Tuszynie (stwierdzającego, iż „Zakład wydaje warunki [przyłączenia do sieci] i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku [o wydanie warunków technicznych]”) oraz art. 15 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu w wodę
[…]. Jednak stosowany przez ZWiK formularz warunków technicznych zawiera sformułowanie, iż: „Inwestor zobowiązany jest do: (…)
Przed rozpoczęciem prac budowlanych uzgodnić i dokonać opłaty do UM w Tuszynie za włączenie do sieci wod.-kanaliz.” Także
stosowany przez ZWiK formularz Wniosku o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków potwierdza, iż do
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę konieczne jest wniesienie stosownej opłaty za włączenie do sieci, mówiąc: „Do zawarcia
umowy konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów: dowód wpłaty inwestycyjnej z kasy Urzędu Miasta”. Określone
w ten sposób wzajemne zobowiązania stron w zakresie procedury przyłączenia nieruchomości odbiorcy do sieci wodociągowokanalizacyjnej wywodzić należy z warunków samej umowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków oraz
będącego jej częścią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wynikający z tej umowy warunek spełnienia przez
odbiorcę określonych przez ZWiK warunków technicznych - w zakresie obowiązku wpłacenia opłaty za włączenie do sieci - jest w opinii
Prezesa Urzędu uciążliwy dla odbiorców oraz przynosi nieuzasadnione korzyści Gminie Tuszyn. […]
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Wprowadzona przez Gminę Tuszyn jednorazowa opłata za podłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci wodociągowej
nie znajduje żadnych podstaw prawnych. Nie ma ona, co należy wyraźnie podkreślić, cech świadczenia podatkowego. Wynika to
choćby z faktu, że nie jest ona w sensie prawnym opłatą „przymusową”. Przymus jej wniesienia wynika z innych czynników,
o charakterze pozaprawnym. Opłacie tej towarzyszy niewątpliwie, co do zasady, także pewien przymus życiowy. Korzystanie przez
mieszkańców z takich urządzeń komunalnych jak wodociągi czy sieć kanalizacyjna jest bowiem dość oczywistą koniecznością. Z tego
też powodu opłaty tej nie można uznać za świadczenie dobrowolne. Kwestionowana opłata ma cechy jednostronnie narzuconej
mieszkańcom daniny publicznej, ukrytej pod postacią udziału we wspólnej inwestycji. Została wprowadzona przy wykorzystaniu
władztwa publicznego Gminy i była pobierana w związku z samym faktem przyłączenia nieruchomości do urządzenia komunalnego
i zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę. Nie można jej zatem traktować jako należności o charakterze cywilnoprawnym,
towarzyszącej świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej między dwiema równorzędnymi stronami, korzystającymi z wolności
kontraktowej. Tym samym ma ona charakter opłaty narzuconej przez Gminę. […]
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego od dawna ugruntował się pogląd, iż jednostronne
nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia ustawowego.
Ma on obecnie mocną normatywną podstawę w Konstytucji RP. Z przepisu art. 84 Konstytucji RP, zamieszczonego w ramach regulacji
dotyczących środków ochrony wolności i praw człowieka i obywatela, wynika bowiem, że obywatel jest obowiązany do ponoszenia
ciężarów i świadczeń publicznych przewidzianych wyłącznie ustawą. Nie ma przepisów ustawowych, które upoważniałyby Gminę do
wprowadzenia takich opłat w drodze regulacji prawnych powszechnie obowiązujących. Żadna ustawa nie upoważnia Gminy
generalnie do nakładania na jej mieszkańców danin publicznych. […]
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że przyjęte przez Gminę Tuszyn zasady i tryb przyłączania do sieci wodociągowej
i zawierania umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę nowych podmiotów uregulowane zostały niezgodnie z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ponieważ zaś uchwały i praktyka Gminy w tej kwestii nie miały podstaw w obowiązujących
przepisach prawa, tym samym narzucony usługobiorcom dodatkowy obowiązek finansowy ma niewątpliwie uciążliwy dla nich
charakter. Doszło tutaj do narzucenia przez Gminę Tuszyn uciążliwych warunków umowy w zakresie przyłączania do istniejącej sieci
wodociągowej i dostawy wody. […]
Przyjęte przez Gminę Tuszyn zasady wyrażania zgody na przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej nowego podmiotu były dla
Gminy źródłem nieuzasadnionych korzyści. Pozwalały one na uzyskiwanie dodatkowych dochodów, poprzez wprowadzenie w drodze
kolejnych uchwał obowiązku wnoszenia przez konsumentów dodatkowej, nie przewidzianej przepisami prawa, opłaty za przyłączenie
do sieci. Podkreślić w tym miejscu należy, że brak jest generalnego upoważnienia do wprowadzania opłat o charakterze
publicznoprawnym przez Gminę w sytuacji, gdy nie mają one umocowania w przepisach prawa (umocowania ustawowego).
Pojawienie się przymusu czyni tę opłatę daniną publiczną, jednostronnie narzuconą. Taki właśnie charakter ma opłata wprowadzona
kwestionowanymi uchwałami oraz przyjętą praktyką. Postępowanie Gminy jest w tej części niezgodne z postanowieniami ustawy
o zaopatrzeniu w wodę. […] Przyjęte w uchwale Gminy postanowienia odnośnie obowiązku wnoszenia dodatkowych opłat za
przyłączenie do sieci wodociągowej noszą znamiona naruszenia przepisów prawa, zatem Prezes Urzędu stwierdził, że mają one
charakter czerpania nieuzasadnionych korzyści z faktu ich wprowadzenia. […]
Ustalając wymiar kary pieniężnej Prezes Urzędu wziął pod uwagę, iż stosowana przez Gminę Tuszyn praktyka ograniczająca
konkurencję ma charakter eksploatacyjny, polega na wykorzystaniu posiadanej silnej pozycji rynkowej kosztem słabszych uczestników
rynku, w efekcie czego zagrożony jest interes publicznoprawny. Niedozwolone działania stosowane przez Gminę jest wymierzone we
wszystkich kontrahentów, w tym także konsumentów, którzy są najsłabszymi ogniwami obrotu gospodarczego. Prezes Urzędu wziął
ponadto pod uwagę długotrwałość stosowania stwierdzonych praktyk. Wpływ na wymiar kary miała również okoliczność osiągnięcia
przez Gminę w tym czasie finansowych korzyści oraz fakt pojawiania się skarg konsumenckich w tej sprawie. Jednocześnie organ
antymonopolowy uwzględnił fakt, że Gmina Tuszyn nie dopuściła się wcześniej naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Miarkując wymiar kary wzięto pod uwagę wysokość dochodów własnych Gminy ujętych w kategorii dochody
z majątku gminy oraz tzw. pozostałe dochody (np. uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od lokat, odsetki od
nieterminowo wpłaconych należności, spadki i darowizny na rzecz gminy, dochody z grzywien i kar pieniężnych, inne dochody należne
gminie oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
gdyż właśnie wśród nich znajdują się dochody związane z prowadzona przez Gminę działalnością gospodarczą.
W związku z powyższym Prezes Urzędu ustalił wysokość kary na kwotę 13.320,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta
dwadzieścia złotych). […]
4
DECYZJA
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez KRUK S.A. we Wrocławiu
(Nr RWR-52/2007)
I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33 ust. 6
tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zw. z art. 136 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko KRUK SA. z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw działanie KRUK S.A. polegające na
zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających
na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd,
w szczególności zaś informowania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS, co stanowi:
1. naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w brzmieniu ustalonym Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 99, poz. 660; 2. naruszenie art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w brzmieniu ustalonym Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 99, poz. 660; i stwierdza jej
zaniechanie z dniem 1 marca 2007 r.
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II. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej
ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zw. z art. 136 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko KRUK SA. z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw działanie KRUK S.A. polegające na
zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających
na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd,
w szczególności zaś informowania dłużników o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych, co stanowi:
1. naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w brzmieniu ustalonym Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 99, poz. 660; 2. naruszenie art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w brzmieniu ustalonym Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 99, poz. 660; i stwierdza się
jej zaniechanie z dniem 17 października 2007 r.
III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33
ust. 6 tej ustawy i §6 oraz §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie określenia właściwości
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zw. z art. 136 ust. 1 powołanej wyżej ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko KRUK SA. z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na KRUK SA. karę pieniężną w wysokości 90.691,39 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) płatną do budżetu państwa.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14 marca 2007 r. konsumentka z Poznania poinformowała Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(zwanego dalej „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”), iż „pragnie zwrócić uwagę” na kontynuowanie przez KRUK
S.A. z siedzibą we Wrocławiu niezgodnych z prawem działań windykacyjnych. Konsumentka podniosła, iż jej zdaniem Spółka nie
wykonuje decyzji Prezesa Urzędu zakazującej stosowania niezgodnych z prawem czynności windykacyjnych (chodziło o decyzję
Nr RWR-15/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., w której Prezes Urzędu uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw,
wskazaną w art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, działanie Kruk Sp. z o.o., poprzednika
prawnego KRUK S.A., polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku czynności windykacyjnych
haseł, treści, znaków graficznych oraz kolorystyki, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku oraz
wywarcie presji psychicznej - za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów oraz nakazał zaniechanie jej
stosowania).
Konsumentka przytoczyła szereg zarzutów pod adresem działań Spółki, w tym m.in. fakt kierowania pod jej adresem groźby
zawiadomienia przez KRUK S.A. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zadłużenia. Zdaniem konsumentki groźby te ocenić należy
jako bezprawne, gdyż nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym, zaś czynności te wykonywać może
wyłącznie komornik. […]
Prezes Urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające w ww. sprawie. […]
Przedmiotem postępowania było wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przez KRUK SA. zakazu stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie, na skutek zamieszczania
w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu
zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku oraz wywarcie presji psychicznej, w szczególności zaś zawiadamiania
dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS oraz informowania o zawyżonych kosztach procesu
oraz kosztach egzekucyjnych, co w ocenie organu antymonopolowego stanowić mogło naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,
określoną w art. 23a obowiązującej w dacie wszczęcia postępowania wyjaśniającego ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów. […]
W toku postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu ustalił m.in., iż KRUK S.A. stosował w zakresie windykacji druki
zatytułowane „ZAWIADOMIENIE”, w których informował m.in., iż zaplanowane są wizyty we właściwym miejscowo oddziale Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
W piśmie skierowanym do Urzędu w dniu 7 maja 2007 r., KRUK S.A. potwierdził fakt wysyłania pism o treści jw. oraz potwierdził
fakt wysyłania zapytań do właściwych miejscowo oddziałów ZUS. Jednocześnie jednak poinformował Urząd, iż wobec
nieefektywności tej drogi pozyskiwania informacji Spółka zaprzestała tej praktyki i „od kilku tygodni działania takie nie są
podejmowane.” Ponadto czynności te nie znajdują się obecnie „w katalogu czynności możliwych do podjęcia przez detektywa”, jak
również zaprzestano informowania dłużników o możliwości ich podjęcia. Spółka oświadczyła ponadto, iż „nie planuje również
podejmowania takich działań w przyszłości”. Jednocześnie przekazane Urzędowi stosowane wzory pism nie zawierały już zapisu
o planowanej wizycie we właściwym miejscowo oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto w toku ww. postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu wstępnie ustalił, iż w szeregu pismach kierowanych do dłużników
podawana jest, przy okazji informowania o zagrożeniu wszczęcia procedur odzyskania długu na drodze sądowej i egzekucyjnej,
zawyżona wysokość kosztów procesu i kosztów egzekucyjnych. Powyższe dotyczy szczególnie kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniach sądowych, ustalanych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie
opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Powyższe przepisy ustanawiają jako zasadę zasądzenie wynagrodzenia
w wysokości tzw. jednej stawki minimalnej, podczas gdy w przyjętych wzorach KRUK S.A. stosuje do obliczeń ewentualnych kosztów
procesu koszty zastępstwa w wysokości nie mniejszej niż dwie stawki minimalne, co znacząco podwyższa kwotę ewentualnych
kosztów procesu i wprowadza konsumentów w błąd.
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W konsekwencji Prezes Urzędu w postanowieniu nr 142/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. wstępnie ustalił, iż mogło nastąpić
naruszenie przez KRUK S.A. we Wrocławiu przepisów, uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów, na skutek zamieszczania w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych
czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku oraz wywarcie
presji psychicznej, w szczególności zaś zawiadamiania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS
oraz informowania o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych, co stanowić może naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,
określoną w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Już po zamknięciu postępowania wyjaśniającego wpłynęła skarga konsumentki z Radomia. W załączonej do skargi
korespondencji z KRUK S.A. znalazł się m.in. druk zatytułowany „ZAWIADOMIENIE”, w którym informował on m.in., iż zaplanowane
są wizyty we właściwym miejscowo oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kierowanych do konsumentki drukach znalazła się
również informacja o kosztach zastępstwa procesowego i kosztach egzekucyjnych, przewyższających wysokość jednokrotności
stawek minimalnych z tytułu zastępstwa prawnego zarówno w postępowaniu sądowym, jak i egzekucyjnym.
W wyniku informacji uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego oraz informacji zawartych w skardze konsumentki
z Radomia, Prezes Urzędu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów na skutek zamieszczania w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych
haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz
wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś zawiadamiania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach
ZUS oraz informowania o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych, co stanowić może naruszenie art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz praktykę stanowiącą naruszenie
art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
W odpowiedzi na stawiane zarzuty, KRUK S.A. pismem z dnia 9 sierpnia 2007 r. poinformował, iż przedmiotem działalności
przedsiębiorcy jest m.in. windykacja należności płatniczych, pozostałe pośrednictwo finansowe, w tym obrót wierzytelnościami,
działalność detektywistyczna i ochroniarska. KRUK S.A. wskazał, iż podejmuje w zakresie prowadzonej działalności windykacyjnej
czynności faktyczne i prawne, zmierzające do odzyskania niezapłaconych kwot pieniężnych od osób zalegających z ich płatnościami.
Zdaniem przedsiębiorcy, wszystkie podejmowane przez niego czynności są zgodne z prawem. Działania podejmowane przez Spółkę
mają na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty zadłużenia na warunkach korzystnych dla obu stron, tj. wierzyciela i osoby
zobowiązanej.
Spółka wyjaśniła, że zakwestionowane przez Prezesa Urzędu informacje dotyczące wizyt „we właściwym miejscowo oddziale
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, pojawiły się w zakresie postępowania windykacyjnego na etapie przedsądowym w treści pism
informujących o działaniach detektywów w przedmiocie poszukiwania majątku dłużnika oraz w pismach detektywistycznych. Działania
te nie zmierzały - w ocenie KRUK S.A. - do ujawnienia informacji o osobie dłużnika. Podejmowane przez uczestnika postępowania
czynności służą wyłącznie, zdaniem Spółki, do ustalenia, czy dłużniczka osiąga źródła dochodu, z których możliwe będzie skuteczne
zaspokojenie wierzyciela w toku postępowania komorniczego, po uprzednim wystąpieniu na drogę postępowania sądowego
i uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego. KRUK S.A. ponownie zapewnił, iż odstąpił od stosowania przedmiotowej klauzuli,
odwołując się do aktualnie stosowanej procedury windykacji mailingowej. Spółka odstąpiła od przedmiotowej klauzuli z uwagi na brak
„pozytywnych rezultatów, wynikających z odmów udzielania takich informacji pracownikom Biura przez pracowników ZUS”. KRUK S.A.
poinformował, iż klauzule te nie znajdują się obecnie w katalogu czynności możliwych do podjęcia przez detektywa. Zaprzestano
również informowania dłużników o możliwości ich podjęcia. Spółka zapewniła, że „nie planuje również podejmowania takich działań
w przyszłości”.
Odnośnie zarzutu informowania dłużników o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych uczestnik postępowania
podał jako podstawę naliczanych opłat ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwłaszcza jej art. 28,
ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego przez pełnomocnika
będącego radcą prawnym, oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego
z urzędu, zwłaszcza zaś §2 ust. 2 w zw. z §6 rozporządzenia, zgodnie z którym „możliwe jest dochodzenie stawek minimalnych
uzależnionych od wartości przedmiotu sprawy w wysokości do ich sześciokrotności”. Spółka wyjaśniła, iż „zgodnie z praktyką
stosowaną przez jej pełnomocnika, wskazuje dwukrotność stawki minimalnej.” Ponadto jako podstawę naliczanych opłat uczestnik
wskazał ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w szczególności zaś art. 49 w zw. z art. 46 i 44 ust. 2 tej
ustawy. Wyjaśniając szczegółowo strukturę powoływanych w swoich pismach kosztów procesu i postępowania egzekucyjnego
Spółka podała, iż na te koszty składają się: opłata sądowa od pozwu wnoszonego standardowo w tego typu sprawach w postępowaniu
uproszczonym, opłata od pełnomocnictwa, koszty zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej stawki minimalnej, opłata
egzekucyjna pobierana przez komornika sądowego od dłużnika wraz z egzekwowanym roszczeniem, a uzależniona od wysokości
przekazanego do egzekucji świadczenia. […]
Spółka poinformowała o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w przedmiocie informowania dłużników o kosztach
postępowania w aspekcie kosztów zastępstwa procesowego. Spółka podniosła, iż z dniem 17 października 2007 r. decyzją jej Zarządu
został wprowadzony we wszystkich procesach windykacyjnych w Spółce sposób liczenia hipotetycznych kosztów zastępstwa
procesowego, zakładający wysokość pojedynczej (a nie jak dotychczas - podwójnej) stawki minimalnej. Tym samym pismem Spółka
poinformowała, że odstąpiła od informowania dłużników o planowanych wizytach we właściwym miejscowo oddziale Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych - z dniem 1 marca 2007 r.
Przeprowadzone przez organ antymonopolowy postępowanie dowodowe pozwoliło na ustalenie następującego stanu faktycznego.
KRUK S.A. jest spółką akcyjną […] posiadającą oddziały w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi, Gdyni
i w Wałbrzychu. Jednym z podstawowych przedmiotów działalności Spółki jest windykacja należności płatniczych oraz obrót
wierzytelnościami. Spółka w ramach prowadzonej działalności windykacyjnej zawiera umowy z przedsiębiorcami, którzy zlecają jej
dokonywanie czynności faktycznych i prawnych celem uzyskania zwrotu długu przez dłużników. Odbiorcami usług Spółki są
m.in. banki, ogólnopolskie firmy pośrednictwa kredytowego, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe, operatorzy telefonii komórkowej
i stacjonarnej, telewizyjne platformy cyfrowe oraz telewizje kablowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy budynków komunalnych,
zakłady energetyczne i gazownicze, firmy dystrybucyjne i handlowe - a więc w przeważającej większości przedsiębiorcy.
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Ponadto Spółka realizuje działalność detektywistyczną i ochroniarską, przy pomocy komórki organizacyjnej „Biuro Detektywistyczne
KRUK”. […] Czynności Biura podejmowane są na zlecenie klientów Spółki (tj. podmiotów zewnętrznych) oraz samej Spółki (odnośnie
jej dłużników). Detektywi podejmują działania m.in. polegające na ustaleniu aktualnego miejsca pobytu dłużnika, miejsca jego
zatrudnienia oraz ustalenia realnych możliwości spłaty przez dłużnika zadłużenia. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura
Detektywistycznego określa instrukcja wewnętrzna Spółki, obowiązująca od 1 stycznia 2006 r., oznaczona w dokumentach Spółki
symbolem „IR 7.5-09”. Biuro podejmuje czynności w sprawach dotyczących należności trudnych. Według wyjaśnień Spółki sprawy
trudne to takie, które były już wielokrotnie poddawane procesowi windykacji polubownej. Sprawy te znajdują się na przedsądowym
etapie postępowania lub w trakcie postępowań sądowych lub egzekucyjnych.
W ramach windykacji pozasądowej Spółka podejmuje następujące czynności: wysyłka korespondencji windykacyjnej, kontakt
telefoniczny, bezpośrednie wizyty pracowników Spółki miejscu zamieszkania dłużników. Działania windykacyjne Spółki podejmowane
są na podstawie pięciu wewnętrznych procedur. […]
W związku z wyodrębnieniem w strukturze Spółki Biura Detektywistycznego KRUK uczestnik oferuje również klientom usługi
detektywistyczne, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Powyższe usługi oferowane są
jako element wsparcia działań windykacyjnych. Na dzień 7 maja 2007 r. uczestnik zatrudniał 18 licencjonowanych detektywów.
Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą jawności postępowania detektywów, Spółka kieruje do dłużników pisma informujące
o możliwości skierowania sprawy do Biura Detektywistycznego KRUK celem wszczęcia procedury detektywistycznej. Już w toku
postępowania detektywistycznego Biuro informuje dłużników o przyjęciu zlecenia na działania detektywistyczne oraz o możliwych do
podjęcia przez detektywów czynnościach, jak skierowaniu zapytań do właściwych urzędów czy wizycie detektywa. Spółka tego typu
pism nie zalicza do kategorii pism windykacyjnych, a zadania detektywów w tym zakresie mają charakter wspierający proces
windykacji - zgodnie z przyjętą przez Spółkę instrukcją wewnętrzną nr IR 7.5.-09 „Realizacja usług detektywistycznych”. […]
Spółka stosuje następujące formy pisemnego kontaktu z dłużnikiem: pisma windykacyjne, SMS-y, telegramy i pocztówki, których
forma i treść uzależnione są m.in. od specyfiki sprawy i wymagań klienta.
Przed dniem 1 marca 2007 r. w zakresie windykacji Spółka stosowała cztery spośród wymienionych procedur, tj.: procedurę
PJ 7.5-01 „Proces Windykacji”, instrukcję IR 7.5-03 „Proces Windykacji Bezpośredniej”, instrukcję IR 7.5-02 „Wydruk i Wysyłka
Korespondencji Windykacyjnej”, instrukcję IR 7.5-07 „Proces Obiegu Korespondencji Przychodzącej i Reklamacji”.
Na ich podstawie Spółka stosuje następujące kategorie pism windykacyjnych: a) Upomnienia - dotyczące narastającego
zadłużenia lub pozostałych do zapłaty niewielkich zaległości, b) Wezwania do zapłaty - w tym przedsądowe i przedegzekucyjne
wezwania do zapłaty, poprzedzające skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego lub egzekucji komorniczej,
c) Powiadomienia i Informacje - o stanie zadłużenia, o dokonaniu cesji wierzytelności, o skierowaniu sprawy do windykacji
bezpośredniej, o wszczęciu procedury ustalania majątku dłużnika, o możliwości sprzedaży długu, o możliwości skierowania sprawy
dłużnika do postępowania detektywistycznego, o wystąpieniu przez Spółkę do sądu we właściwym dla dochodzenia należności trybie,
o wniesieniu wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego, d) Monity - przypominające o przyjętym przez
dłużnika zobowiązaniu się do terminowego realizowania zadeklarowanych wpłat na poczet zadłużenia, e) Propozycje polubownego
rozwiązania problemu zadłużenia - odrębna kategoria pism, w ramach których oferowana jest możliwość zawarcia ugody, rozłożenia
zadłużenia na raty lub nawet umorzenia jego części. Ponadto Spółka stosuje pocztówki, telegramy, sms-y.
Procesem windykacyjnym zajmuje się w KRUK S.A. jednostka wewnętrzna o nazwie Departament Windykacji […]. W wypadku
braku efektów w windykacji, prowadzonej przez Departament Windykacji KRUK S.A., dłużnicy informowani są o możliwości
poszukiwania majątku przez Biuro Detektywistyczne KRUK. Po uzyskaniu odrębnego zlecenia od klienta (wierzyciela) Biuro podejmuje
czynności mające na celu m.in. poszukiwanie majątku dłużników na potrzeby przyszłego postępowania egzekucyjnego. Czynności
detektywów mają charakter wspierający wobec czynności windykacyjnych prowadzonych przez Departament Windykacji KRUK S.A.
W toku czynności windykacyjnych, kierowane były do dłużników pisma, w których KRUK S.A. informował m.in., iż zaplanowane są
wizyty we właściwym miejscowo oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te były stosowane w treści pism
wysyłanych przez Biuro Detektywistyczne KRUK na etapie przedsądowym, informujących o działaniach detektywów w przedmiocie
poszukiwania majątku dłużnika. Pisma te zatytułowane były „ZAWIADOMIENIE” oraz opatrzone logo: „BIURO DETEKTYWISTYCZNE
KRUK” pisanym czcionką znacznie większą, aniżeli tekst pism. Pisma miały ujednolicony wzór i zawierały informacje, iż: „Biuro
Detektywistyczne KRUK zawiadamia, że rozpoczęło ostatni etap ustaleń faktycznego stanu majątkowego dłużnika. Poczynione
ustalenia będą przekazane wierzycielowi (...) na potrzeby przyszłej egzekucji komorniczej.” […]
KRUK S.A. w toku postępowania administracyjnego poinformował, iż detektywi zatrudnieni przez Spółkę zwracali się ustnie do
kilku oddziałów ZUS o informacje dotyczące majątku dłużników, jednakże spotykali się z odmowami ich udzielenia przez ZUS.
Przedmiotem wystąpień detektywów było ustalenie źródeł majątku dłużników, od których odprowadzana jest składka na
ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka z tytułu obciążeń podatkowych.
Jednocześnie Spółka, pomimo wezwania jej do udzielenia stosownych informacji, pismem Prezesa Urzędu z dnia 11 października 2007 r.,
nie była w stanie podać nazw oddziałów ZUS, do których zwracali się detektywi.
Wobec odmowy uzyskania informacji jw. Spółka odstąpiła od stosowania wyżej wymienionych wzorów pism. Z dniem 1 marca 2007 r.
Spółka wprowadziła Zarządzeniem Prezesa Zarządu instrukcję IR 7.5-01 „Proces Windykacji Mailingowej”. Instrukcja zawierała
załącznik 1 „Niedozwolone elementy pism windykacyjnych”. Zgodnie z ww. Załącznikiem wymieniał on elementy, których stosowanie
zostało zabronione w pismach windykacyjnych. Zgodnie z pkt h) „W pismach windykacyjnych zabrania się stosowania niżej wymienionych
elementów: (...) h) informowanie o możliwości złożenia zapytania w danej sprawie do urzędu (w tym m.in. ZUS)/podmiotu działającego
na podstawie odrębnych przepisów oraz udzielającego informacji wyłącznie instytucjom wskazanych w tych przepisach”.
W toku postępowania administracyjnego Prezes Urzędu zadał wrocławskiemu oddziałowi ZUS pytanie, czy obowiązujące
przepisy prawne pozwalają na udostępnianie jakichkolwiek informacji o dłużnikach firmom windykacyjnym, a w przypadku pozytywnej
odpowiedzi zwrócono się z prośbą o wskazanie tych przepisów z oznaczeniem rodzaju informacji, która może być udostępniona na ich
podstawie. W odpowiedzi ZUS, pismem z dnia 13 listopada 2007 r. poinformował Prezesa Urzędu, iż art. 50 ust. 3 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych,
„enumeratywnie wymienia podmioty, którym Zakład może udzielić informacji na pisemny, uzasadniony wniosek. Firmy windykacyjne
nie zostały wymienione jako podmiot upoważniony do występowania z wnioskiem o udzielenie informacji z kont. W świetle
powyższego tutejszy Oddział informuje, że firma windykacyjna KRUK S.A. we Wrocławiu nie uzyskałaby żadnych informacji z kont
ubezpieczonych i płatników składek z uwagi na brak podstawy prawnej”. […]

15

DZIENNIK URZĘDOWY NR 1

Jednym ze stałych elementów pism wysyłanych w toku działań windykacyjnych przez Dział Windykacji oraz Biuro
Detektywistyczne KRUK jest informowanie dłużników, iż jeżeli dobrowolnie nie spłacą zadłużenia, to muszą liczyć się dodatkowo
z zapłatą podanych szacunkowo w piśmie kosztów procesu i egzekucji. Pisma te mają różną nazwę i szatę graficzną. I tak pisma
posiadające logo Departamentu Windykacji, w których pojawia się informacja o kosztach procesu i egzekucji, to przykładowo pisma:
bez nazwy, z grubą, poprzeczną czerwoną kreską, „Rezygnacja z dochodzenia części długu”, „Decyzja o przekazaniu sprawy do Biura
Detektywistycznego”, „Odstąpienie od dochodzenia części długu”, „Wezwanie przedegzekucyjne” z załączonym wypełnionym
formularzem pozwu w postępowaniu uproszczonym, zawierającym żądanie zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego według
dwóch stawek minimalnych, „Informacja o rozpoczęciu procedury ustalania majątku”. Z kolei pisma posiadające logo Biura
Detektywistycznego KRUK, w których pojawia się informacja o kosztach procesu i egzekucji to przykładowo pisma: „Zawiadomienie”,
„Decyzja o wszczęciu postępowania”.
W pismach tych KRUK S.A. wzywał do spłaty zadłużenia informując jednocześnie, że dokonując wpłaty dłużnik uniknie
konieczności zapłaty kosztów ewentualnego procesu i egzekucji, których łączną kwotę Spółka podawała. W części pism kierowanych
do dłużników Spółka załączała specyfikację kwot kosztów ewentualnego procesu i egzekucji. Wynikało z nich, iż na ww. koszty
składają się: koszty wynagrodzenia radcy prawnego w postępowaniu sądowym, koszt opłat sądowych, opłata egzekucyjna. […]
W toku czynności windykacyjnych KRUK S.A. informował dłużników do 12 grudnia 2006 r. o konieczności zapłaty przez nich w razie wytoczenia sprawy o zapłatę przed sądem - kosztów zastępstwa procesowego w wysokości czterokrotności stawki
minimalnej. Po dniu 12 grudnia 2006 r. Spółka informowała dłużników o konieczności zapłaty tych kosztów w wysokości podwójnej
stawki minimalnej. […]
KRUK S.A. informował ponadto w pismach windykacyjnych kierowanych do dłużników o konieczności - w wypadku skierowania
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego - zapłaty przez dłużników kosztów opłaty egzekucyjnej. Wysokość tej opłaty ustalana
była, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w ten sposób, iż do wartości egzekwowanego roszczenia,
stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej, wliczono m.in. koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym.
Zatem obliczona w ten sposób opłata komornicza w wysokości 15% od egzekwowanego świadczenia była wyższa, przy przyjęciu
kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotnej wysokości stawki minimalnej, aniżeli przy przyjęciu wysokości tych
kosztów w wysokości jednokrotności stawki minimalnej. […]
Zarządzeniem nr 5/2007 Prezesa Zarządu KRUK S.A. we Wrocławiu z dnia 16 października 2007 r. Prezes Zarządu uczestnika
ustalił, iż „z dniem 17 października 2007 r. KRUK S.A. odstępuje od wskazywania w korespondencji windykacyjnej kierowanej do
dłużników stawek zastępstwa procesowego przez radcę prawnego/adwokata w wysokości wyższej niż minimalna stawka takiego
wynagrodzenia określona we właściwych przepisach”. Jednocześnie w załączniku nr 1 do instrukcji IR 7.5-01 „Proces Windykacji
Mailingowej” zatytułowanym „Niedozwolone elementy pism windykacyjnych” wprowadzony został pkt i) stanowiący, iż w pismach
windykacyjnych zabrania się „i) wskazywania (...) stawek zastępstwa procesowego przez radcę prawnego/adwokata w wysokości
wyższej niż minimalna stawka takiego wynagrodzenia określona we właściwych przepisach”.
Wzory pism windykacyjnych wysyłanych do dłużników po dniu 17 października 2007 r. nie zawierają już informacji o kosztach
zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej. Ponadto pisma te zawierają informację o opłacie
egzekucyjnej w wysokości 15% od wartości egzekwowanego świadczenia obliczonego w ten sposób, iż do wartości egzekwowanego
roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej, wliczono m.in. koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu
sądowym w wysokości jednej stawki minimalnej. […]
Spółka, wedle własnego oświadczenia złożonego w piśmie z dnia 9 sierpnia 2007 r., w ramach windykacji pozasądowej podejmuje
czynności wobec istniejących, wymagalnych oraz bezspornych wierzytelności. „Bezsporność” wierzytelności KRUK S.A. przyjmuje na
podstawie oświadczeń kontrahentów Spółki zlecających sprawy do windykacji, jak również na podstawie oświadczeń podmiotów, od
których Spółka nabywa wierzytelności. Spółka w toku czynności windykacyjnych nie weryfikuje zgodności tych oświadczeń ze stanem
rzeczywistym „zarówno co do istnienia zadłużenia, jak i jego wysokości.”
W kierowanych do Spółki skargach osób, wobec których prowadzone są czynności windykacyjne, są również skargi zarzucające
prowadzenie działań windykacyjnych pomimo nieistnienia długu, względnie też pomimo przedawnienia roszczeń umożliwiających
sądowe ich dochodzenie.
Spółka stosuje „Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych”, będących częścią (Księga Trzecia) Zasad Dobrych Praktyk
przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Część V „Zasad (...)” nosi nazwę „Praktyki
zakazane i niedozwolone”. W §96 pkt 6 i 8 ww. dokumentu, w ramach praktyk zakazanych w windykacji znajdują się m.in.:
przedstawienie nieprawdziwych danych dotyczących długu, w szczególności określających charakter, wielkość i status prawny długu,
przekazywanie nieprawdziwych informacji o konsekwencjach niezapłacenia długu. […]
W stosunku do poprzednika prawnego Spółki, tj. Kruk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Prezes Urzędu decyzją Nr RWR-15/2005
uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw, wskazaną w art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, działanie Kruk Sp. z o.o., polegające na naruszeniu art. 3 ust. 1 dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji poprzez zamieszczanie w pismach kierowanych do konsumentów w toku czynności windykacyjnych
wykonywanych przez Kruk Sp. z o.o. haseł, treści, znaków graficznych oraz kolorystyki, mających na celu zastraszenie konsumentów,
wywołanie w nich uczucia lęku oraz wywarcie presji psychicznej, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy
konsumentów, i nakazał zaniechanie jej stosowania.
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes Urzędu zważył, co następuje. […]
Przede wszystkim rozważenia wymaga, czy w sprawie niniejszej naruszony został interes publicznoprawny. W niniejszej sprawie
postępowanie dotyczy zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a zatem potencjalnie skutkami zarzucanych działań
dotknięty jest szeroki krąg osób, przeciwko którym KRUK S.A. prowadzi czynności windykacyjne. Wynika stąd wniosek, iż w sprawie
mógł zostać naruszony interes publicznoprawny. […]
Do stwierdzenia praktyki z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów konieczne jest wykazanie, że
spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: bezprawność działań przedsiębiorcy, polegająca na stosowaniu czynów nieuczciwej
konkurencji i godzenie tymi działaniami w zbiorowy interes konsumentów. […]
Analizując pierwszą przesłankę, należy odwołać się do aktu prawnego, którego naruszenie zarzuca się Spółce. Jest nim ustawa z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej uznk. Ustawa ta, w art. 3 ust. 1 wskazuje, że czynem nieuczciwej
konkurencji, jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub
klienta. Pod pojęciem „klienta” należy również rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy o ochronie (…) (por. wnioski wynikające z
wyroku SOKiK z dnia 20 lutego 2007 r., Sygn. akt XVII Ama 95/07). Przepis ten stanowi tzw. klauzulę generalną, odsyłającą do systemu
ocen i norm pozaprawnych - „dobrych obyczajów”. […]
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W zakresie określenia istoty poszanowania dobrych obyczajów orzecznictwo odwołuje się m.in. do istoty dobrego obyczaju jako
szeroko rozumianego szacunku dla drugiego człowieka. Przy takim założeniu sprzeczne z dobrym obyczajem jest m.in. niedoinformowanie
konsumenta (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2005 r., Sygn. akt VI ACa 774/2004). […]
W realiach niniejszej sprawy wskazać należy, iż jej przedmiotem są ogólnie rzecz ujmując działania windykacyjne KRUK S.A.
W powszechnym odczuciu słowo „windykacja” wywołuje raczej negatywne skojarzenia, podobnie zresztą jak „egzekucja”. Z tą
jednak różnicą, że egzekucja jest prawnie uregulowana i możliwe jest sprawdzenie w odpowiednich aktach prawnych, na czym polega
i jaki jest jej przebieg. Natomiast windykacja nie została dotąd uregulowana, stąd brak znajomości jej zasad rodzi niepewność,
stanowiąc pole do domysłów osób poddanych windykacji, a także nadużyć ze strony windykatorów. W ocenie Prezesa Urzędu
działalność windykacyjna może i powinna być zatem oceniana również w kontekście możliwości naruszenia dobrych obyczajów. […]
Przede wszystkim wyjaśnienia wymaga, czy na gruncie obowiązującego prawa możliwe w ogóle, co do zasady, jest uzyskanie w
ZUS jakichkolwiek informacji o osobach, wobec których firma windykacyjna prowadzi czynności zmierzające do windykacji długu. Dla
oceny powyższego zagadnienia znaczenie mają przede wszystkim dwie normy, tj. norma art. 9 ustawy o usługach detektywistycznych
oraz art. 50 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Odnośnie oceny pierwszej z ewentualnych podstaw do uzyskania informacji z ZUS należy stwierdzić, iż artykuł 9 ustawy
o usługach detektywistycznych nie tworzy kontratypu, a więc nie daje detektywowi prawa do popełniania czynów zabronionych przez
inne ustawy wyłączając ich bezprawność. Detektywowi nie przysługują żadne szczególne uprawnienia - jedynym wyjątkiem jest
prawo do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy osoby, której te dane dotyczą podstaw (Aleksandrowicz Tomasz R., Komentarz
do ustawy o usługach detektywistycznych. Warszawa 2002. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie I, komentarz do art. 9
ustawy). Wynika stąd jednoznacznie, iż powołana norma nie nadaje detektywom - a w konsekwencji również Biuru
Detektywistycznemu KRUK i Spółce KRUK S.A. - jakichkolwiek własnych uprawnień, pozwalających na żądanie od ZUS danych
dotyczących osób, przeciwko którym prowadzone są czynności windykacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem czynności
detektywistycznych. Uprawnień takich nie nadają także Spółce przepisy art. 50 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
stanowiące, iż dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego mogą być udostępniane sądom, prokuratorom, organom kontroli
skarbowej, organom podatkowym, komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie
oraz Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe enumeratywne
wyliczenie zawiera zamknięty katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o udostępnienie im danych o ubezpieczonych, w tym
danych osób, przeciwko którym prowadzone są pozasądowe czynności windykacyjne.
W konkluzji tego wątku rozważań stwierdzić należy, iż brak jest podstawy prawnej żądania od ZUS przez firmę windykacyjną w tym
KRUK S.A., jakichkolwiek danych dotyczących osób, przeciwko którym prowadzone są czynności windykacyjne. […]
Jak to już wskazano wyżej czynem nieuczciwej konkurencji, na podstawie art. 3 ust. 1 uznk, jest działanie sprzeczne m.in. z dobrymi
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza m.in. interes klienta. W ocenie Prezesa Urzędu dobre obyczaje zostały w sprawie niniejszej
naruszone na skutek zamieszczania w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł
i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie
w błąd, w szczególności zaś zawiadamiania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS. […]
Należy stwierdzić, że opisane metody działania Spółki w zakresie posługiwania się informacją o planowanych wizytach we
właściwych miejscowo oddziałach ZUS wskazują, że pisma zatytułowane „ZAWIADOMIENIE” mają określoną formę i treść nie po to,
aby były zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy i aby rzetelnie informować konsumentów o faktycznych, możliwych skutkach uchylania
się m.in. od zapłaty istniejącego zadłużenia, ale przeciwnie - wykorzystują ich nieświadomość po to, aby konsumentów zastraszyć,
wprowadzić w błąd co do faktycznych uprawnień Spółki, wywołanie w nich uczucia lęku i presji psychicznej ukierunkowanej na spłatę
zadłużenia. O takim celu świadczy zamieszczenie pisanej grubą czcionką informacji, że „Czynności detektywistyczne zlecone przez
Departament Windykacji KRUK S.A. wstrzymać może jedynie spłata zadłużenia”. Pisma te w poddanej analizie części mają znikomy
walor informacyjny, zaś informacje, które są w nich zawarte są tendencyjne i niepełne oraz w żaden sposób nie wyjaśniają w rzetelny
i prawdziwy sposób faktycznych konsekwencji braku zapłaty długu.
Spółka w sposób świadomy wprowadzała w błąd konsumentów, gdyż nie istniała jakakolwiek prawna możliwość uzyskania
informacji w ZUS o ich źródłach dochodów. Już użycie samej formuły, iż planowane są wizyty (a nie jest np. planowane wysłanie pism
z prośbą o informację) świadczy o wyłącznie instrumentalnym charakterze przedmiotowego zapisu. Trudno wszakże poważnie przyjąć,
iż profesjonalna firma windykacyjna mogłaby zakładać, po pierwsze - że w ogóle uzyska jakiekolwiek informacje w ZUS nie mając do
tego podstawy prawnej, po drugie zaś - że uzyska je w trybie informacji ustnej.
Ponadto podnieść należy, że wątpliwości budzi sam fakt dokonywania takich wizyt, skoro Spółka, pomimo wezwania organu
antymonopolowego, nie była w stanie wskazać oddziałów ZUS, do których faktycznie o stosowne dane występowała.
Postępowanie dowodowe wykazało, że czasem procedury windykacyjne są wszczynane w stosunku do osób, których
zobowiązanie nie istniało lub wygasło. Założyć należy, że zdarza się, że klienci Spółki, z założenia wierzyciele, przekazują jej błędne dane
o osobach, które dłużnikami już nie są lub nigdy nie były, Spółka natomiast, jak sama przyznała, w toku czynności windykacyjnych nie
weryfikuje zgodności oświadczeń „wierzycieli” ze stanem rzeczywistym „zarówno co do istnienia zadłużenia, jak i jego wysokości.”
W ten sposób Spółka wprowadza w błąd również osoby, nie będące faktycznie dłużnikami, lub też osoby, w stosunku do których
wygasła możliwość skutecznej windykacji sądowej na skutek przedawnienia dochodzenia roszczeń. Wszystkie te osoby - tj. faktyczni
dłużnicy, osoby nie będące dłużnikami oraz osoby, w stosunku do których roszczenia uległy przedawnieniu Spółka wprowadzała w błąd
co do faktycznych jej uprawnień w zakresie możliwości pozyskiwania informacji w ZUS, mające wywołać w nich uczucia lęku i presji
psychicznej ukierunkowanej na spłatę zadłużenia. Powyższe narusza dobry obyczaj w postaci wymogu zachowania w działalności
przedsiębiorców na rynku szacunki zarówno dla kontrahenta będącego przedsiębiorcą, jak również dla drugiego człowieka w ogóle.
Powyższe wywody wskazują, że działanie Spółki narusza dobre obyczaje, których istotą jest wszakże szeroko rozumiany szacunek
dla drugiego człowieka. Przy takim założeniu, jak wskazano to wcześniej, odwołując się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
sprzeczne z dobrymi obyczajami jest m.in. niedoinformowanie konsumenta (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
10 marca 2005 r., Sygn. akt VI ACa 774/04). W sprawie niniejszej Spółka nie tylko posługiwała się niedoinformowaniem, ale wręcz
świadomie wprowadzała w błąd co do faktycznych jej uprawnień w zakresie możliwości pozyskiwania informacji w ZUS, mające
wywołać u osób poddanych takiej windykacji (konsumentów) uczucia lęku i presji psychicznej ukierunkowanej na spłatę zadłużenia.
Powyższe nie tylko zagraża, ale wręcz narusza interesy klientów (konsumentów), gdyż są oni poddani presji ze strony KRUK S.A.
wymuszającej zapłatę nawet nie istniejącego w chwili windykacji długu.
W tym stanie rzeczy Prezes Urzędu przyjmuje, iż spełniona jest pierwsza przesłanka art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie (…)
w postaci bezprawności działań przedsiębiorcy, polegającej na stosowaniu czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności czynu
z art. 3 ust. 1 uznk. […]
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Punkt 2 preambuły implementowanej do ustawy o ochronie (…) dyrektywy 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady brzmi:
„Zbiorowe interesy oznaczają interesy, które nie stanowią skumulowanych interesów poszczególnych osób poszkodowanych z racji
naruszenia”. Nie jest zatem zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów, choćby liczba
pokrzywdzonych konsumentów była bardzo duża. Powyższy zapis implementowany został w art. 24 ust. 2 i ust. 3 ustawy o ochronie
(…) stanowiącym, iż przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie
przedsiębiorcy (art. 24 ust. 2 ustawy), przy czym nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów
konsumentów (art. 24 ust. 3 ustawy).
Zdaniem Prezesa Urzędu oceniając działanie przedsiębiorcy pod kątem tej przesłanki należy ustalić, czy jego działania mogą
naruszać interesy także nieoznaczonego kręgu potencjalnych klientów. Tego typu naruszenie wystąpi wówczas, gdy działania
przedsiębiorcy dotyczą zbiorowości i mogą dotknąć każdego potencjalnego klienta, czyli gdy są powszechne. Zdaniem Sądu
Najwyższego „nie jest zasadne uznawanie, że postępowanie z tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej można wszczynać tylko
wtedy, gdy zagrożone są interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument.
Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także
nieograniczonej liczby potencjalnych konsumentów” (Wyrok SN z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt I CKN 504/01).
Kwestią kluczową do rozstrzygnięcia pozostaje jednak zagadnienie, czy relacje pomiędzy KRUK S.A. a osobami, wobec których
spółka ta prowadzi czynności windykacyjne, należą w ogóle do relacji konsumenckich.
Zgodnie z art. 221 Kc „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową”. Oznacza to, iż status konsumenta osoba fizyczna uzyskuje z chwilą dokonania czynności
prawnej i zachowuje go dopóki ta czynność prawna wywołuje skutki, a więc również na etapie windykacji długu. Podnieść należy, że
Spółka dochodzi roszczeń, które mają swoje źródło w kontraktach cywilnoprawnych, jakie jej mocodawcy lub cedenci zawarli
z konsumentami. W związku z tym należy stwierdzić, że Spółka prowadząc działalność gospodarczą dokonuje windykacji długów
konsumenckich. W ocenie Prezesa Urzędu nie można odmówić dłużnikom, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań określonych
w tego rodzaju kontraktach, ochrony, jaką zapewnia konsumentom ustawa o ochronie (...). Tym bardziej nie można odmówić takiej
ochrony osobom, wobec których prowadzone są czynności windykacyjne, a których zadłużenie bądź nie istnieje w ogóle, bądź też
uległo przedawnieniu. Powyższy pogląd znalazł również aprobatę w dotychczasowym orzecznictwie sądowym. W wyroku z dnia
20 lutego 2007 r., Sygn. akt XVII Ama 95/05, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził m.in., iż w sytuacji windykacji
pozasądowej „nie dochodzi (...) do powstania nowego stosunku prawnego, a jedynie do egzekucji zobowiązania konsumenta. Skoro
roszczenia dochodzone przez powoda mają podstawę w czynności prawnej dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem
(art. 221 Kc), to mają charakter konsumencki. Trzeba mieć na uwadze, że w dotychczasowej praktyce orzeczniczej tutejszego Sądu
przyjęto szeroką wykładnię pojęcia konsumenta i dlatego, także z tego względu, nie można dokonać zawężającej wykładni tego
pojęcia”. Wypada również podnieść, iż pogląd, iż relacje pomiędzy firmami windykacyjnymi a osobami, wobec których przedsiębiorcy
ci prowadzą czynności windykacyjne, należą do relacji konsumenckich - jest również ukształtowany na gruncie dotychczasowego
orzecznictwa Prezesa Urzędu (decyzja Nr RWR- 15/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., decyzja Nr DDK-20/2005 z dnia 25 lipca 2005 r.).
W sprawie niniejszej zarzucane przedsiębiorcy działanie w postaci zamieszczania w pismach kierowanych do konsumentów
w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich
uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś zawiadamiania dłużników o planowanych
wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS - dotyka zatem szerokiego kręgu osób, wobec których Spółka prowadzi czynności
windykacyjne, tj. konsumentów.
Ustawa nie podaje definicji zbiorowego interesu konsumentów, wskazując jednak w art. 4 pkt 12, że pod pojęciem „konsument”
rozumie się konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
W niniejszej sprawie doszło do naruszenia praw nieograniczonej liczby konsumentów. Należy zauważyć, że treść pism jest
standardowa. Potencjalny klient firmy pośrednictwa kredytowego, firmy ubezpieczeniowej i leasingowej, operatora telefonii
komórkowej i stacjonarnej, telewizyjnej platformy cyfrowej oraz telewizji kablowej, zakładu energetycznego i gazowniczego, firmy
dystrybucyjnej i handlowej, a nawet członek spółdzielni mieszkaniowej itp. może zostać adresatem zakwestionowanych w przedmiotowej
decyzji pism Spółki, zawierających nieprawdziwe zagrożenie możliwością uzyskania informacji o źródłach ich dochodów w ZUS.
Czynności Spółki są podejmowane w stosunku do nieoznaczonego z góry i bardzo licznego kręgu podmiotów, który jest poddawany
czynnościom windykacyjnym podejmowanym przez Spółkę. […]
Praktyka Spółki wskazana w pkt 1 decyzji narusza interes ekonomiczny konsumentów. Wskazać należy, że oddziaływująca na
wyobraźnię konsumentów zarówno forma pism informujących o zamiarze poszukiwania informacji o źródłach dochodów konsumentów
w ZUS (logo „Biuro Detektywistyczne KRUK”, posługiwanie się wyeksponowanymi pieczęciami detektywów), jak i nieprawdziwa
treść tej informacji mogą prowadzić do tego, iż konsumenci, pod presją Spółki i w obawie przed tym zagrożeniem, mogą spełnić
świadczenie, którego ze względu na upływ terminu przedawnienia nie byli zobowiązani świadczyć lub które według ich oceny nie
istnieje.
Naruszenie interesów pozaekonomicznych konsumentów polega w niniejszej sprawie na nierzetelności ich traktowania
i wprowadzaniu w błąd przez Spółkę odnośnie faktycznych możliwości ustalenia w ZUS źródeł ich majątku, od których odprowadzana
jest składka na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka z tytułu obciążeń podatkowych.
Konsumenci mają bowiem prawo do uczciwego traktowania w relacjach z przedsiębiorcami, którego elementem jest niewątpliwie
uzyskanie istotnych (z punktu widzenia konsumentów) informacji o okolicznościach dotyczących m.in. potencjalnych konsekwencji
niezapłacenia długu. Temu uprawnieniu konsumentów odpowiada obowiązek przedsiębiorcy (w niniejszej sprawie KRUK S.A.)
czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny i w jakimś sensie wypływa z obowiązku lojalnego kontraktowania. Podanie
ww. informacji w sposób nierzetelny, może rodzić po stronie konsumentów potrzebę ich wyjaśnienia w drodze korespondencyjnej,
telefonicznej lub osobistego kontaktu z pracownikami Spółki. Przerzucenie w ten sposób na konsumentów obowiązku wyjaśnienia
sprawy może być dla nich uciążliwe, naraża ich na niewygodę i stratę czasu. Tym samym, Spółka zmusza konsumentów do zapłaty
należności w warunkach presji, podczas gdy działając w warunkach swobodnego powzięcia decyzji, postąpiliby racjonalnie, np.
zakwestionowaliby zasadność lub wysokość roszczenia, złożyli reklamację. Taka sytuacja powoduje nie tylko naruszenie interesów
ekonomicznych, ale również naruszenie dóbr osobistych konsumentów. Godzi w ich godność i prywatność.
Reasumując, w sprawie spełniona została również druga przesłanka w postaci godzenia zakwestionowanymi działaniami w
zbiorowy interes konsumentów.
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W konsekwencji Prezes Urzędu uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw działanie KRUK S.A. polegające na
zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na
celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd,
w szczególności zaś informowania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS, co stanowić może
naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w brzmieniu
ustalonym Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 99, poz. 660.
Jednocześnie organ antymonopolowy stwierdził jej zaniechanie z dniem 1 marca 2007 r., albowiem zebrany w sprawie materiał
dowodowy w postaci głównie wprowadzonego z dniem 1 marca 2007 r. załącznika do instrukcji IR 7.5-01 „Proces Windykacji
Mailingowej”, zatytułowanego „Niedozwolone elementy pism windykacyjnych”, wskazuje jako niedozwolone „informowanie
o możliwości złożenia zapytania w danej sprawie do urzędu (w tym m.in. ZUS) podmiotu działającego na podstawie odrębnych
przepisów oraz udzielającego informacji wyłącznie instytucjom wskazanych w tych przepisach”. We wzorach pism wysyłanych po tej
dacie brak jest kwestionowanej przez Prezesa Urzędu klauzuli. […]
Nie ulega wątpliwości, iż zarówno dobre obyczaje jak również słuszne interesy konsumentów zostały naruszone w wyniku
zawiadamiania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS. Prezes Urzędu podtrzymuje pogląd, że
działanie Spółki narusza dobre obyczaje, rozumiane jako szacunek dla drugiego człowieka. KRUK S.A. nie tylko posługiwała się
niedoinformowaniem, ale wręcz świadomie wprowadzała w błąd co do faktycznych jej uprawnień w zakresie możliwości pozyskiwania
informacji w ZUS, mające wywołać u osób poddanych takiej windykacji (konsumentów) uczucia lęku i presji psychicznej
ukierunkowanej na spłatę zadłużenia.
Powyższe nie tylko zagraża, ale wręcz narusza interesy klientów (konsumentów), gdyż są oni poddani presji ze strony KRUK S.A.
wymuszającej zapłatę nawet nie istniejącego w chwili windykacji długu. Spółka wchodzi tutaj w kompetencje komornika oraz sądu.
Informowanie dłużników (konsumentów), iż Spółka podejmie ww. czynności ma na celu wyłącznie wzbudzenie u konsumentów
poczucia lęku o naruszenie ich prywatności i uzyskanie poufnych informacji o źródłach majątkowych odprowadzania składek z tytułu
ubezpieczenia społecznego. Niewątpliwie w przypadku przynajmniej części konsumentów znaczenie może mieć również obawa przed
możliwością zepsucia im opinii w takiej instytucji, jak ZUS (na skutek podania, że są dłużnikami). Spółka wykorzystuje przewagę nad
konsumentem oraz jego brak wiedzy co do sytuacji prawnej w jakiej się znajduje. […]
Powyższe, zakwestionowane przez Prezesa Urzędu działania Spółki, naruszają również słuszne interesy konsumentów - zarówno
w wymiarze ekonomicznym (oddziaływująca na wyobraźnię konsumentów zarówno forma pism jak i nieprawdziwa treść tej informacji
mogą prowadzić do tego, iż konsumenci, pod presją Spółki i w obawie przed tym zagrożeniem, mogą spełnić świadczenie, którego ze
względu na upływ terminu przedawnienia nie byli zobowiązani świadczyć lub które według ich oceny nie istnieje), jak i pozaekonomicznym
(prawo do uczciwego traktowania w relacjach z przedsiębiorcami, którego elementem jest niewątpliwie uzyskanie istotnych - z punktu
widzenia konsumentów - informacji o okolicznościach dotyczących m.in. potencjalnych konsekwencji niezapłacenia długu).
Zatem w sprawie nastąpiła bezprawność działań przedsiębiorcy, polegająca na naruszeniu art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej. […]
W sprawie spełniona została również druga przesłanka w postaci godzenia zakwestionowanymi działaniami w zbiorowy interes
konsumentów. […]
W konsekwencji Prezes Urzędu w ust. I pkt 2 niniejszej Decyzji uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw
działanie KRUK S.A. polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności
windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji
psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o planowanych wizytach we właściwych
miejscowo oddziałach ZUS, co stanowić może naruszenie art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
a tym samym art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie (…).
Organ antymonopolowy stwierdził zaniechanie tej praktyki z dniem 1 marca 2007 r., albowiem zebrany w sprawie materiał
dowodowy w postaci głównie wprowadzonego z dniem 1 marca 2007 r. załącznika do instrukcji IR 7.5-01 „Proces Windykacji
Mailingowej”, zatytytułowanego „Niedozwolone elementy pism windykacyjnych”, wskazuje, jako niedozwolone, „informowanie
o możliwości złożenia zapytania w danej sprawie do urzędu (w tym m.in. ZUS) podmiotu działającego na podstawie odrębnych
przepisów oraz udzielającego informacji wyłącznie instytucjom wskazanych w tych przepisach”. We wzorach pism wysyłanych po tej
dacie brak jest również kwestionowanej przez Prezesa Urzędu klauzuli. Organ antymonopolowy ustalił zatem, iż Spółka z dniem
1 marca 2007 r. zaprzestała stosowania przedmiotowej praktyki. […]
W realiach niniejszej sprawy wskazać należy, iż KRUK S.A. swoimi działaniami w zakresie informowania konsumentów
o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych naruszył art. 3 ust. 1 uznk.
Jak to już wskazano wyżej czynem nieuczciwej konkurencji, na podstawie art. 3 ust. 1 uznk, jest działanie sprzeczne
m.in. z dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza m.in. interes klienta.
W ocenie Prezesa Urzędu dobre obyczaje, o których mowa wyżej, zostały w sprawie niniejszej naruszone na skutek zamieszczania
w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu
zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności
zaś informowania konsumentów o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych.
Przede wszystkim, jak wykazało to przeprowadzone postępowanie, Prezes Urzędu zasadnie zakwestionował informacje
o kosztach procesu w zakresie kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztach egzekucyjnych w zakresie opłaty komorniczej uznając te koszty za zawyżone. […]
W sprawie niniejszej, ze względu na oświadczenie Spółki, iż informując dłużników o kosztach egzekucji uwzględniała wyłącznie opłatę
egzekucyjną, Prezes Urzędu dokonał analizy sposobu ustalania jej wysokości w pismach Spółki wysyłanych do konsumentów. […]
Opłata egzekucyjna określona jest w Rozdziale 7 w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie
z art. 43-49 tej ustawy, za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie, komornik pobiera opłaty egzekucyjne, przy
czym w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera opłaty stosunkowe, zależne od wartości egzekwowanego
świadczenia. Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową, której wysokość
wynosi 15% wartości egzekwowanego świadczenia. Do wartości egzekwowanego roszczenia stanowiącej podstawę ustalenia opłaty
egzekucyjnej wlicza się m.in. koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku
lub rozszerzenia egzekucji.

19

DZIENNIK URZĘDOWY NR 1

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie, w toku czynności windykacyjnych KRUK S.A. informował dłużników - do 12 grudnia 2006 r.
- o konieczności zapłaty przez nich, w razie wytoczenia sprawy o zapłatę przed sądem, kosztów zastępstwa procesowego w wysokości
czterokrotności stawki minimalnej. Po dniu 12 grudnia 2006 r. Spółka informowała dłużników o konieczności zapłaty tych kosztów
w wysokości dwukrotności stawki minimalnej. Mając na uwadze wywody poczynione wyżej należy stwierdzić, iż przekazywana
dłużnikom informacja była co do zasady nieprawdziwa. Jak wskazano wyżej, zasadą jest zasądzanie przez sądy wynagrodzenia z tytułu
zastępstwa prawnego, w wysokości jednej stawki minimalnej. Zasada ta znalazła pełne potwierdzenie w toku sądowych czynności
windykacyjnych Spółki. Z przedstawionych przez Spółkę danych […] wynika, że na 8545 spraw sądowych o zapłatę, zaledwie w 121 sprawach,
co stanowi 1,42% ogółu spraw poddanych windykacji sądowej, zasądzone zostały koszty zastępstwa procesowego w wysokości
wyższej, aniżeli jedna stawka minimalna. Jak zatem wynika z tych danych, w 98,58% ogółu wytoczonych spraw sądowych o zapłatę
zasądzone zostały koszty zastępstwa procesowego w wysokości jednej stawki minimalnej.
Wskazać należy, iż przyjęcie przez Spółkę czterokrotności, a następnie dwukrotności stawki minimalnej jako przypuszczalnej
wysokości kosztów zastępstwa prawnego skutkowało następnie nieprawidłowym, zawyżonym ustaleniem kosztów egzekucyjnych.
Podstawowy element tych kosztów stanowi bowiem opłata egzekucyjna, naliczana procentowo (15%) od wartości egzekwowanego
roszczenia, do której wlicza się m.in. koszty wraz ze świadczeniem głównym. Skoro zatem do wartości egzekwowanego świadczenia
wliczano zawyżone koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym, przeto również w efekcie uzyskiwano zawyżoną,
nieprawidłową wysokość opłaty egzekucyjnej, a w sumie kosztów egzekucyjnych.
Nie ulega wątpliwości, iż Spółka informowała osoby, wobec których prowadziła czynności windykacyjne, w sposób nierzetelny
o ewentualnych kosztach sądowych i egzekucyjnych. Pisma Spółki, zawierające te informacje, sugerowały przyjęcie najbardziej
niekorzystnych dla konsumentów stawek kosztów zastępstwa procesowego, a w konsekwencji również opłaty egzekucyjnej
(kosztów egzekucyjnych). […]
W ocenie Prezesa Urzędu fakt zamieszczania w pismach wysyłanych do dłużników (konsumentów) informacji o zawyżonych
kosztach sądowych i egzekucyjnych służyć miał zatem nie celom informacyjnym (gdyż KRUK S.A. wiedział, że faktyczna, hipotetyczna
wysokość tych kosztów jest znacznie niższa), ale wywieraniu presji na osobach, przeciwko którym prowadzone były czynności
windykacyjne, ukierunkowanej na zmuszeniu ich do zapłaty. Cel ten zrealizowany został poprzez: zastraszenie konsumentów,
wywołanie w nich uczucia lęku, presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd. Wskazuje na to nie tylko nierzetelna, wprowadzająca
w błąd treść informacji, ale również forma zawierających ją pism, w tym m.in.: a) posłużenie się, na części pism, logo „BIURO
DETEKTYWISTYCZNE KRUK” pisanym czcionką znacznie większą, aniżeli tekst pism - a więc w ten sposób wyeksponowanym
spośród treści pisma. Ponownie należy zauważyć, iż takie pojęcia jak „detektywi”, „usługi detektywistyczne”, „Biuro
Detektywistyczne” jest pojęciem stosunkowo nowym w powojennej historii Polski. Kojarzy się ono ludziom, nie mającym
wykształcenia prawniczego, z działaniem uprawnionej władzy i oddziaływuje na wyobraźnię osób, w stosunku do których Spółka
wykonuje czynności windykacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem czynności detektywistycznych. Powyższe ma na celu, w ocenie
Prezesa Urzędu, w oczach przeciętnego odbiorcy uwiarygodniać podane w piśmie informacje, w tym informacje o zawyżonych
kosztach sądowych i egzekucyjnych, b) uwiarygodnieniu prawdziwości informacji i jednocześnie zastraszeniu dłużników
(konsumentów) służyć miało także zamieszczenie, u dołu pism, odciśniętych czerwonym tuszem dwóch stempli z napisem „BIURO
DETEKTYWISTYCZNE KRUK”, oraz z napisem „LICENCJONOWANY DETEKTYW Nr LICENCJI...”, c) podawanie informacji
o kosztach sądowych i egzekucyjnych zawsze w kontekście aktualnej wysokości zadłużenia i jednoczesnej informacji o wstrzymaniu
działań windykacji sądowej i egzekucyjnej - w razie natychmiastowej spłaty zadłużenia.
Kierowane do dłużników (konsumentów) pisma mają określoną formę i treść nie po to, aby były zrozumiałe dla przeciętnego
odbiorcy i aby rzetelnie informować konsumentów o faktycznych, możliwych skutkach uchylania się m.in. od zapłaty istniejącego
zadłużenia, ale przeciwnie - wykorzystują ich nieświadomość po to, aby konsumentów zastraszyć, wprowadzić w błąd co do
faktycznych skutków finansowych braku uiszczenia przez nich zapłaty, wywołać w nich uczucia lęku i presji psychicznej ukierunkowanej
na spłatę zadłużenia. Pisma te mają znikomy walor informacyjny, zaś informacje, które są w nich zawarte są tendencyjne i niepełne oraz
w żaden sposób nie wyjaśniają w rzetelny i prawdziwy sposób faktycznych konsekwencji braku zapłaty długu.
W konkluzji należy wskazać, że Spółka w zakresie informacji o kosztach sądowych i egzekucyjnych, które mogą powstać w razie
wszczęcia windykacji sądowej i następnie egzekucji komorniczej - świadomie stosowała informacje nieprawdziwe, wprowadzając
konsumentów w błąd, mające wywołać w nich uczucia lęku i presji psychicznej ukierunkowanej na spłatę zadłużenia.
Ponownie należy podnieść, że czasem procedury windykacyjne są wszczynane w stosunku do osób, których zobowiązanie nie
istniało lub wygasło. Założyć należy, że zdarza się, że klienci Spółki, z założenia wierzyciele, przekazują jej błędne dane o osobach, które
dłużnikami już nie są lub nigdy nie były, Spółka natomiast, jak sama przyznała, w toku czynności windykacyjnych nie weryfikuje
zgodności oświadczeń „wierzycieli” ze stanem rzeczywistym „zarówno co do istnienia zadłużenia, jak i jego wysokości.”
W ten sposób Spółka wprowadza w błąd również osoby, nie będące faktycznie dłużnikami, lub też osoby, w stosunku do których
wygasła możliwość skutecznej windykacji sądowej na skutek przedawnienia dochodzenia roszczeń. Wszystkie te osoby - tj. faktyczni
dłużnicy, osoby nie będące dłużnikami oraz osoby, w stosunku do których roszczenia uległy przedawnieniu Spółka wprowadzała w błąd
co do faktycznych kosztów sądowych i egzekucyjnych, mające wywołać w nich uczucia lęku i presji psychicznej ukierunkowanej na
spłatę zadłużenia.
Powyższe wywody wskazują, że działanie Spółki narusza dobre obyczaje, których istotą jest wszakże szeroko rozumiany szacunek dla
drugiego człowieka. Jak to już wskazano wcześniej, odwołując się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2005 r.,
Sygn. akt VI ACa 774/04, sprzeczne z dobrymi obyczajami jest m.in. niedoinformowanie konsumenta. W sprawie niniejszej Spółka
świadomie wprowadzała w błąd konsumentów co do faktycznych kosztów sądowych i egzekucyjnych, mające wywołać u osób
poddanych takiej windykacji (konsumentów) uczucia lęku i presji psychicznej ukierunkowanej na spłatę zadłużenia.
Powyższe nie tylko zagraża, ale wręcz narusza interesy klientów (konsumentów), gdyż są oni poddani presji ze strony KRUK S.A.
wymuszającej zapłatę nawet nie istniejącego w chwili windykacji długu. […]
W konsekwencji Prezes Urzędu w ust. II pkt 1 niniejszej Decyzji uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw
działanie KRUK S.A. polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności
windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji
psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach
egzekucyjnych., co stanowić może naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów w brzmieniu ustalonym Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 99, poz. 660. […]

DZIENNIK URZĘDOWY NR 1

20

W konsekwencji Prezes Urzędu w ust. II pkt 2 niniejszej Decyzji uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentw
działanie KRUK S.A. polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności
windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji
psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o zawyżonych kosztach sądowych i egzekucyjnych,
co stanowi naruszenie art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie (…).
Organ antymonopolowy stwierdził zaniechanie tej praktyki z dniem 17 października 2007 r. Powyższe wnioski organ antymonopolowy
wyprowadził z faktu, iż Zarządzeniem nr 5/2007 Prezesa Zarządu KRUK S.A.. Spółka z dniem 17 października 2007 r. odstąpiła od
przedmiotowej praktyki. Jednocześnie w załączniku nr 1 do instrukcji IR 7.5-01 „Proces Windykacji Mailingowej” wprowadzając zakaz
„wskazywania w korespondencji windykacyjnej kierowanej do dłużników stawek zastępstwa procesowego przez radcę
prawnego/adwokata w wysokości wyższej niż minimalna stawka takiego wynagrodzenia określona we właściwych przepisach”.
Oceniając wzory pism windykacyjnych wysyłanych do dłużników po dniu 17 października 2007 r. Prezes Urzędu stwierdził, że nie
zawierają już one informacji o kosztach zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej. Ponadto pisma te
zawierają informację o opłacie egzekucyjnej w wysokości 15% od wartości egzekwowanego świadczenia obliczonego w ten sposób,
iż do wartości egzekwowanego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej, wliczono m.in. koszty zastępstwa
procesowego w postępowaniu sądowym w wysokości jednej stawki minimalnej. […]
Kara w niniejszej sprawie nałożona została przede wszystkim z tytułu stosowania praktyk opisanych w ust. II sentencji decyzji,
tj. z tytułu praktyk polegających na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności
windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji
psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o zawyżonych kosztach procesu w zakresie
kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztach egzekucyjnych w zakresie opłaty komorniczej.
Powyższe uzasadnione jest faktem, iż w dacie zaprzestania stosowania praktyk opisanych w ust. I sentencji Decyzji, nie istniała
jeszcze w obrocie prawnym obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zatem nie
istniała również - w dacie stosowania praktyk, polegających na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku
prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku,
wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o planowanych wizytach we
właściwych miejscowo oddziałach ZUS - sankcja w postaci kary pieniężnej z tytułu praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów. Nie uwzględnienie tego faktu mogłoby narazić Prezesa Urzędu na zarzut naruszenia art. 2 Konstytucji, tj. zasady
demokratycznego państwa prawa, którego jednym z fundamentów jest przecież niedziałanie prawa wstecz (lex retro non agit).
Powyższy pogląd, w ocenie Prezesa Urzędu, znajduje potwierdzenie również w dotychczasowym orzecznictwie sądowym w sprawach
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (np. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 października 2003 r., Sygn. akt
I CK 134/2002, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 października 2004 r., Sygn. akt XVII Ama 66/04). […]
Nałożona kara w wysokości 90.691,39 zł stanowi […]% przychodu Spółki, a tym samym […]% podstawy jej ustalenia, opisanej
w art. 106 ust. 1 ustawy o ochronie (…). Jako okoliczność łagodzącą przy ustalaniu wysokości kary Prezes Urzędu w niniejszej sprawie
uznał fakt, iż Przedsiębiorca zaprzestał stosowania przedmiotowych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, zaś
w toku postępowania współpracował z Prezesem udzielając wyczerpujących informacji i danych na każdorazowe jego żądanie.
Powyższą okoliczność Prezes wziął pod uwagę ze względu na treść art. 111 ustawy o ochronie (…), zgodnie z którym przy ustalaniu
wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108, należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Zdaniem Prezesa Urzędu wymierzona kara pieniężna jest adekwatna do stopnia zawinienia przez Przedsiębiorcę, zaś jej wysokość
na tyle dolegliwa dla niego, iż skutecznie zapobiegnie naruszeniom ustawy przez ten podmiot w przyszłości. Spełnia ona również rolę
prewencyjną, zniechęcającą do naruszania prawa przez Przedsiębiorcę, jak również innych przedsiębiorców.
5
Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2007 r.
1.

Decyzja z dnia 1.10.2007 r. (Nr RŁO-50/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Veolia
Transport Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad przedsiębiorcą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach.
2. Decyzja z dnia 2.10.2007 r. (Nr RPZ-47/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A w Poznaniu.
3. Decyzja z dnia 2.10.2007 r. (Nr RWR-39/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu BUDOTEX Sp. z o.o. we Wrocławiu.
4. Decyzja z dnia 3.10.2007 r. (Nr RWR-38/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Polsystem Sp. z o.o. w Siechnicach.
5. Decyzja z dnia 4.10.2007 r. (Nr DNR-88/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Giant Polska Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 16” Animator.
6. Decyzja z dnia 4.10.2007 r. (Nr DNR-89/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Giant Polska Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 12” Lil Puddin.
7. Decyzja z dnia 4.10.2007 r. (Nr DNR-91/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko KW TRADE Sp. z o.o.
w Krakowie w sprawie nieudzielania żądanych informacji Prezesowi UOKiK.
8. Decyzja z dnia 5.10.2007 r. (Nr DNR-93/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Zakładom Meblowym
ABJA Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Sp.j. w Kraczewicach w sprawie ogólnego bezpieczeństwa stołu rozkładanego
Hermes o długości płyty roboczej 160/210 cm.
9. Decyzja z dnia 5.10.2007 r. (Nr RKR-72/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta Bochnia przeciwko ENION S.A. w Krakowie.
10. Decyzja z dnia 5.10.2007 r. (Nr RLU-42/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim.
11. Decyzja z dnia 5.10.2007 r. (Nr RLU-43/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.
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12. Decyzja z dnia 8.10.2007 r. (Nr RLU-40/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Lubelskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Lublinie.
13. Decyzja z dnia 9.10.2007 r. (Nr RGD-30/2007) o niestwierdzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
14. Decyzja z dnia 9.10.2007 r. (Nr RKT-45/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Gliwicach.
15. Decyzja z dnia 9.10.2007 r. (Nr RKT-46/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez KOPEX S.A.
w Katowicach kontroli nad Hansen Sicherheitstechnik AG w Monachium (Niemcy).
16. Decyzja z dnia 9.10.2007 r. (Nr RKT-47/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
„Drozapol-Profil” S.A. w Bydgoszczy kontroli nad TM Steel Sp. z o.o. w Chorzowie.
17. Decyzja z dnia 10.10.2007 r. (Nr DNR-94/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Traffic Club sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa gumki do ścierania w kształcie orzecha ziemnego.
18. Decyzja z dnia 11.10.2007 r. (Nr RLU-41/2007) o niestwierdzeniu stosowania pozycji dominującej w sprawie z wniosku Megatem EC
- Lublin Sp. z o.o. w Lublinie przeciwko Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lublinie.
19. Decyzja z dnia 11.10.2007 r. (Nr RLU-44/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez HOOP S.A.
w Warszawie kontroli nad spółką Fructo-Maj Sp. z o.o. w Granicach.
20. Decyzja z dnia 12.10.2007 r. (Nr RKR-73/2007) o niestwierdzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gorlicach przeciwko ASTRAL Sp. z o.o. w Rzeszowie.
21. Decyzja z dnia 15.10.2007 r. (Nr RLU-45/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Labora” Sp. z o.o. w Lublinie.
22. Decyzja z dnia 15.10.2007 r. (Nr RLU-46/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „Centrum Zana” Sp. z o.o. w Lublinie (publ. - poz. 1 w niniejszym
numerze Dziennika).
23. Decyzja z dnia 15.10.2007 r. (Nr RLU-47/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „ANTAR LTD” Sp. z o.o. w Lublinie.
24. Decyzja z dnia 16.10.2007 r. (Nr DKK-34/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Werner Söderström Osakeyhtiö w Helsinkach (Finlandia) kontroli nad Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie.
25. Decyzja z dnia 17.10.2007 r. (Nr DKK-35/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polską
Grupę Farmaceutyczną S.A. w Łodzi kontroli nad Apexim S.A. we Wrocławiu.
26. Decyzja z dnia 17.10.2007 r. (Nr DNR-96/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Produkcyjno-Handlowemu „Saba” Sp. z o.o. w Łebnie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa czajnika z gwizdkiem 1,5 l.
27. Decyzja z dnia 18.10.2007 r. (Nr DKK-36/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na Polenergię S.A. w Warszawie, Fabrykę Butli
Technicznych „Milmet” S.A. w Sosnowcu i ZIS Energia Sp. z o.o. w Krakowie z tytułu dokonania koncentracji bez uzyskania zgody
Prezesa UOKiK.
28. Decyzja z dnia 18.10.2007 r. (Nr DNR-95/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom
Markowi M. i Wojciechowi M., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kaletnictwo s.c. w Nowym Sączu w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa podszewki czerwonej 100% wiskozy.
29. Decyzja z dnia 18.10.2007 r. (Nr RGD-31/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Samodzielne Koło Terenowe nr 191 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku.
30. Decyzja z dnia 18.10.2007 r. (Nr RWA-34/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Inter Cars S.A.
w Warszawie z JC Auto S.A. w Warszawie.
31. Decyzja z dnia 19.10.2007 r. (Nr DNR-97/2007) o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę Wojciecha Bartolewskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „HURT-ROWER” w Częstochowie, w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12”.
32. Decyzja z dnia 19.10.2007 r. (Nr DNR-98/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Arturowi
K., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARTPOL” w Częstochowie
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego Turbo 12”.
33. Decyzja z dnia 25.10.2007 r. (Nr DOK-95/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z wniosku Związku
Pracodawców Mediów Publicznych w Warszawie przeciwko TP EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie.
34. Decyzja z dnia 25.10.2007 r. (Nr DKK-38/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eltel
Group Corporation w Espoo (Finlandia) kontroli nad „TKC” Zakład Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. w Poznaniu.
35. Decyzja z dnia 25.10.2007 r. (Nr DKK-39/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Wydawnictwo Murator Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Media Express Sp. z o.o. w Warszawie.
36. Decyzja z dnia 25.10.2007 r. (Nr DKK-40/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Royal
& Sun Alliance Insurance plc w Horsham (Wielka Brytania) kontroli nad Global Direct Insurance Investments B.V. w Amsterdamie
(Holandia), która będzie sprawowana wspólnie z Direct Insurance - Financial Investmennts Ltd w Petach Tikva (Izrael).
37. Decyzja z dnia 25.10.2007 r. (Nr RLU-48/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „MSC” Sp. z o.o. w Warszawie.
38. Decyzja z dnia 30.10.2007 r. (Nr DNR-99/2007) o uchyleniu zaskarżonej decyzji Nr 75/2007 z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
nieudzielania Prezesowi UOKiK przez Partner XXI Sp. z o.o. w Zabrzu informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy kredki w kolorze
ciemnozielonym, wchodzące w skład kompletu kredek ołówkowych szkolnych 12 „FRIENDS” GRAND, wprowadzone na rynek
przez KW TRADE Sp. z o.o. w Krakowie są bezpieczne.
39. Decyzja z dnia 30.10.2007 r. (Nr RKT-48/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach (publ. - poz. 2
w niniejszym numerze Dziennika).
40. Decyzja z dnia 30.10.2007 r. (Nr RKT-49/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „WAGART WARSZAWA” Sp. z o.o. w Katowicach.
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41. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr DNR-90/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Arkus & Romet Group
Sp. z o.o. w Podgrodziu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 12” Arkus Rik & Rok.
42. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr RKR-74/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Mieczysława Piotrkowskiego, prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w Krakowie przeciwko Gminie Myślenice w Myślenicach.
43. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr RLU-49/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „Lublindis” Sp. z o.o. w Lublinie.
44. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr RŁO-51/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu ProdukcyjnoBudowlanemu „EKO-BUD” Sp. z o.o. w Skierniewicach.
45. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr RŁO-52/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Kieleckiej Grupie Inwestycyjnej Spółka z o.o.
w Kielcach.
46. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr RŁO-53/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.
47. Decyzja z dnia 31.10.2007 r. (Nr RŁO-54/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Tomaszowi
Wesołowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „TOM-BUD” Tomasz Wesołowski w Zgierzu.
48. Decyzja z dnia 5.11.2007 r. (Nr RGD-32/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Samodzielne Koło Terenowe nr 9 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku.
49. Decyzja z dnia 5.11.2007 r. (Nr RGD-33/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Graal S.A.
w Wejherowie kontroli nad SUPERFISH S.A. w Kukini.
50. Decyzja z dnia 5.11.2007 r. (Nr RKT-50/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Grzegorzowi B., prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Pirxnet Grzegorz B. w Gliwicach.
51. Decyzja z dnia 5.11.2007 r. (Nr RKR-51/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
52. Decyzja z dnia 5.11.2007 r. (Nr RKT-52/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Henrykowi Guzowi, prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Jota - Net Henryk Guz w Gliwicach.
53. Decyzja z dnia 6.11.2007 r. (Nr DKK-41/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ISD
Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Stocznia Gdańsk S.A. w Gdańsku.
54. Decyzja z dnia 6.11.2007 r. (Nr RKT-53/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Stanleybet Holdings Ltd w Londynie kontroli nad Star - Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. w Żorach.
55. Decyzja z dnia 15.11.2007 r. (Nr DNR-104/2007) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Nr 84/2007 z dnia 21 września 2007 r.,
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa rowerów dziecięcych 12” Kross Zula, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Kross S.A.
w Puławach.
56. Decyzja z dnia 8.11.2007 r. (Nr RKT-54/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Katowice.
57. Decyzja z dnia 12.11.2007 r. (Nr DKK-42/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
Agora S.A. w Warszawie oraz ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą A2 Multimedia
Sp. z o.o. w Warszawie.
58. Decyzja z dnia 12.11.2007 r. (Nr RGD-34/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Uniwersytetowi Szczecińskiemu w Szczecinie.
59. Decyzja z dnia 12.11.2007 r. (Nr RLU-50/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Dariuszowi L. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„SAT-MONT” w Zamościu.
60. Decyzja z dnia 12.11.2007 r. (Nr RLU-51/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Telewizji Kablowej Świdnik Sp. z o.o. w Świdniku.
61. Decyzja z dnia 13.11.2007 r. (Nr DKK-43/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Q/G
Holland B.V. w Weesp (Holandia), kontroli nad Winkowski Sp. z o.o. w Pile.
62. Decyzja z dnia 13.11.2007 r. (Nr RWR-40/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Wrocław - Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.
63. Decyzja z dnia 14.11.2007 r. (Nr DKK-44/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad Vita Sp. z o.o. w Krośnie.
64. Decyzja z dnia 14.11.2007 r. (Nr DKK-45/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad Multihurt Sp. z o.o. w Sztumie.
65. Decyzja z dnia 14.11.2007 r. (Nr RLU-52/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
MISPOL S.A. w Suwałkach kontroli nad PMB S.A. w Białymstoku oraz nad LS Invest Sp. z o.o. w Białymstoku.
66. Decyzja z dnia 15.11.2007 r. (Nr DKK-46/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Mittal
Steel Company N.V. w Rotterdamie (Holandia) kontroli nad Florprofile Sp. z o.o. w Świętochłowicach.
67. Decyzja z dnia 15.11.2007 r. (Nr DNR-63/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Profix Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kompletów tarników do drewna.
68. Decyzja z dnia 15.11.2007 r. (Nr DNR-104/2007) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Nr 65/2007 z dnia 24 września 2007 r.,
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa rowerka eliptycznego orbitrek BE-5910, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę
Janinę W., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Bacha Sport” w Gliwicach.
69. Decyzja z dnia 16.11.2007 r. (Nr RKT-55/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Witoldowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Ośrodek Narciarski „STOŻEK” w Wiśle.
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70. Decyzja z dnia 16.11.2007 r. (Nr RKR-75/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Andrzejowi W., prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „W.” w Wielogłowach.
71. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr DNR-103/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Praktiker Polska Sp. z o.o.
w sprawie udzielenia Prezesowi UOKiK nieprawdziwych informacji.
72. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RKT-56/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Zbigniewowi B., prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą Biko Zbigniew B. w Katowicach.
73. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-35/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Ewie M., prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA” w Gdańsku.
74. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-36/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
w Gdańsku.
75. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-37/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gdańskiej Fundacji Oświatowej w Gdańsku.
76. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-38/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 200 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku.
77. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-39/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji i Integracji
TACY SAMI w Gdyni.
78. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-40/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Stowarzyszeniu IN GREMIO w Gdyni.
79. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RGD-41/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Parafii Św. Kazimierza w Gdańsku.
80. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RKT-57/2007) o umorzeniu postępowania, wszczętego z urzędu przeciwko Zbigniewowi P.
i Dagmarze P., prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „KOMPAN” s.c. Zbigniew P., Dagmara P.
w Katowicach, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
81. Decyzja z dnia 19.11.2007 r. (Nr RŁO-55/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi.
82. Decyzja z dnia 21.11.2007 r. (Nr DKK-48/2007) o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A. w Jastrzębiu Zdrój w sprawie przedłużenia o rok terminu obowiązywania decyzji Prezesa UOKiK z dnia 19 września 2005 r.
Nr DOK-106/2005.
83. Decyzja z dnia 21.11.2007 r. (Nr DNR-105/2007) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Nr 76/2007 z dnia 7 września 2007 r.,
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa toporków 600g, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę TOYA S.A. we Wrocławiu.
84. Decyzja z dnia 21.11.2007 r. (Nr RKT-58/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożenia kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.
w Gliwicach.
85. Decyzja z dnia 22.11.2007 r. (Nr DKK-49/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
General Motors Daewoo Auto & Technology Jusikhoesa w Republice Korei i Fabrykę Samochodów Osobowych S.A.
w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą GM FSO S.A. w Warszawie.
86. Decyzja z dnia 22.11.2007 r. (Nr DNR-106/2007) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Nr 87/2007 z dnia 28 września 2007 r.,
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa grilli walizkowych model 99507, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę TOYA S.A.
we Wrocławiu.
87. Decyzja z dnia 22.11.2007 r. (Nr RKR-76/2007) w części o niestwierdzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz
w części o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania w sprawie
z urzędu przeciwko Uniwersytetowi Ekonomicznemu (dawniej „Akademia Ekonomiczna”) w Krakowie.
88. Decyzja z dnia 23.11.2007 r. (Nr DNR-107/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Lotos Parafiny Sp. z o.o.
w Jaśle w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pochodni ogrodowej „LOTOS”.
89. Decyzja z dnia 23.11.2007 r. (Nr RGD-43/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie.
90. Decyzja z dnia 23.11.2007 r. (Nr RBG-10/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję
wszczęte na wniosek Automatic Serwis Sp. z o.o. w Brodnicy przeciwko Eltronic Sp. z o.o. w Brodnicy.
91. Decyzja z dnia 27.11.2007 r. (Nr RPZ-38/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko ASMA PRO Sp. z o.o. w Poznaniu.
92. Decyzja z dnia 30.11.2007 r. (Nr RŁO-56/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Rzgów.
93. Decyzja z dnia 30.11.2007 r. (Nr RWR-41/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Zielona
Góra Sp. z o.o. w Zielonej Górze oraz przeciwko przedsiębiorcy Marcinowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
MARVEL w Kożuchowie.
94. Decyzja z dnia 3.12.2007 r. (Nr DNR-109/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę Stanisława K., prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARKON” w Warszawie.
95. Decyzja z dnia 3.12.2007 r. (Nr RKT-59/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożeniu
kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Krzysztofowi S. i Władysławowi N., prowadzącym wspólnie
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telsil s.c. w Zabrzu.
96. Decyzja z dnia 3.12.2007 r. (Nr RKT-60/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Wojciechowi B.,
Tomaszowi P. i Tomaszowi Ś., prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Systemy Teleinformatyczne „Quarto” s.c.
w Sosnowcu.
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97. Decyzja z dnia 3.12.2007 r. (Nr RKR-77/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Holding Liwa Sp. z o.o. w Krakowie, prowadzącemu usługi hotelarskie
w obiekcie pod nazwą „Hotel Stary” w Krakowie.
98. Decyzja z dnia 4.12.2007 r. (Nr RŁO-57/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko DYNAMIX Teresa C., Paweł P. sp. j.
w Łodzi.
99. Decyzja z dnia 4.12.2007 r. (Nr RWR-42/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Grupę
Kapitałową POL-DRÓG Sp. z o.o. w Kłębowu kontroli nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego „ABM” Sp. z o.o.
w Legnicy.
100.Decyzja z dnia 5.12.2007 r. (Nr RKT-61/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej stosowania
oraz nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Franciszkowi G., Piotrowi G. i Romanie G.,
prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „GRZ” s.c. Franciszek G., Romana G., Piotr G. w Rudzie Śląskiej.
101.Decyzja z dnia 5.12.2007 r. (Nr RŁO-58/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „KRYSTBUD” Sp. z o.o. w Łodzi.
102.Decyzja z dnia 6.12.2007 r. (Nr DKK-50/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Inda
Czekolada Sp. z o.o. w Skoczkowie części mienia Inda Polska Sp. z o.o. w Skoczkowie.
103.Decyzja z dnia 6.12.2007 r. (Nr DKK-51/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie oraz Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie wspólnego
przedsiębiorcy pod nazwą Rail Projekt Sp. z o.o. w Warszawie.
104.Decyzja z dnia 6.12.2007 r. (Nr DKK-52/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez AEA
Investors LLC w Nowym Jorku (USA) kontroli nad Houghton International Inc. w Valley Forge (USA).
105.Decyzja z dnia 6.12.2007 r. (Nr RGD-44/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ODRATRANS S.A. we Wrocławiu kontroli nad RENTRANS CARGO Sp. z o.o. w Szczecinie.
106.Decyzja z dnia 6.12.2007 r. (Nr RKT-62/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Poland Alloys Sp. z o.o.
w Katowicach.
107.Decyzja z dnia 7.12.2007 r. (Nr RPZ-49/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Wiesławowi G., prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Radio Taxi Serwis w Poznaniu.
108.Decyzja z dnia 10.12.2007 r. (Nr RPZ-50/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim.
109.Decyzja z dnia 10.12.2007 r. (Nr RWR-43/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko COMEX Biuro
Handlowe, Przedsiębiorstwo Techniki Wentylacji, Klimatyzacji i Deweloperstwa s.c. we Wrocławiu.
110.Decyzja z dnia 10.12.2007 r. (Nr RWR-44/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Wojciecha W. i Grzegorza K. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Fine Media” s.c. Wojciech W.,
Grzegorz K. we Wrocławiu przeciwko przedsiębiorcom Rafin Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Telefonii Dialog S.A. we Wrocławiu.
111.Decyzja z dnia 11.12.2007 r. (Nr RKT-63/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Remondis Opole Sp. z o.o. w Opolu przeciwko Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Opolu.
112.Decyzja z dnia 12.12.2007 r. (Nr RWR-45/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko AS-BAU Sp. z o.o. we Wrocławiu.
113.Decyzja z dnia 13.12.2007 r. (Nr DNR-112/2007) o uchyleniu zaskarżonej decyzji Nr 33/2007 z dnia 14 września 2007 r. oraz
umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa ochraniaczy na kolana do jazdy na łyżworolkach
PING'S, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę VICTORIA - SPORT Sp. z o.o. w Gdańsku.
114.Decyzja z dnia 13.12.2007 r. (Nr DNR-113/2007) o uchyleniu zaskarżonej decyzji Nr 34/2007 z dnia 14 września 2007 r. oraz
umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa ochraniaczy na łokcie do jazdy na łyżworolkach
PING'S, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę VICTORIA - SPORT Sp. z o.o. w Gdańsku.
115.Decyzja z dnia 13.12.2007 r. (Nr RLU-53/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Marzenie Ł. - Centrum Języka Angielskiego w Lublinie.
116.Decyzja z dnia 13.12.2007 r. (Nr RWR-46/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz umorzeniu postępowania w części w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Bolków - Gminno-Miejskiemu
Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
117.Decyzja z dnia 14.12.2007 r. (Nr DKK-53/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
OneMed Oy w Vantaa (Finlandia) kontroli nad Hand-Prod Sp. z o.o. w Warszawie.
118.Decyzja z dnia 14.12.2007 r. (Nr DNR-110/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie nieudzielania Prezesowi UOKiK informacji
przez przedsiębiorcę Jerzego P., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SKOREK”
w Chełmie.
119.Decyzja z dnia 14.12.2007 r. (Nr RKT-64/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Adamowi C. i Andrzejowi F., prowadzącym wspólnie
działalność gospodarczą pod nazwą „Bater” s.c. w Katowicach.
120.Decyzja z dnia 14.12.2007 r. (Nr RKR-78/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Zabierzowie.
121.Decyzja z dnia 17.12.2007 r. (Nr RKT-65/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „Kolumb” Sp. z o.o.
Tychach.
122.Decyzja z dnia 17.12.2007 r. (Nr RWA-38/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.
123.Decyzja z dnia 17.12.2007 r. (Nr RWA-39/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Stowarzyszeniu IN GREMIO w Gdyni.
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124.Decyzja z dnia 17.12.2007 r. (Nr RWR-47/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.
125.Decyzja z dnia 18.12.2007 r. (Nr RKR-79/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Amicus Sp. z o.o. w Krakowie, prowadzącego usługi hotelarskie w obiekcie pod nazwą
„Hotel Rubinstein” w Krakowie.
126.Decyzja z dnia 19.12.2007 r. (Nr DKK-56/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Toyota
Industries Sweden AB w Mjölby (Szwecja) kontroli nad EMTOR Sp. z o.o. w Toruniu.
127.Decyzja z dnia 20.12.2007 r. (Nr DKK-55/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
Województwo Mazowieckie części mienia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie.
128.Decyzja z dnia 20.12.2007 r. (Nr DNR-111/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Kross S.A.
w Przasnyszu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 12” Kross Zula.
129.Decyzja z dnia 20.12.2007 r. (Nr RKT-66/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Music
Corner Sp. z o.o. w Krakowie.
130.Decyzja z dnia 20.12.2007 r. (Nr RGD-42/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Rolniczej w Szczecinie.
131.Decyzja z dnia 20.12.2007 r. (Nr RKT-67/2007) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko CD Sp. z o.o. Sp.k.
w Sosnowcu.
132.Decyzja z dnia 21.12.2007 r. (Nr RKT-70/2007) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Wojciechowi F.
i Arturowi W., prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej o nazwie G4 Wojciech F., Artur W.
w Żywcu.
133.Decyzja z dnia 21.12.2007 r. (Nr RKT-71/2007) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania, uznaniu praktyk za naruszających zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Nestin Polska Sp. z o.o. w Katowicach.
134.Decyzja z dnia 21.12.2007 r. (Nr RKT-72/2007) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję i nakazaniu zaniechania ich
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
135.Decyzja z dnia 21.12.2007 r. (Nr RWR-48/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Archicom Sp. z o.o. we Wrocławiu.
136.Decyzja z dnia 21.12.2007 r. (Nr RWR-49/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu Sp. z o.o. we Wrocławiu.
137.Decyzja z dnia 21.12.2007 r. (Nr RWR-50/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Robertowi D., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„Dombud” we Wrocławiu.
138.Decyzja z dnia 24.12.2007 r. (Nr DNR-114/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Tomaszowi F., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „TM” Tomasz F. we Wrocławiu w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa dmuchawki „Predator”.
139.Decyzja z dnia 24.12.2007 r. (Nr RPZ-52/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Instytutowi Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
140.Decyzja z dnia 27.12.2007 r. (Nr RŁO-59/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Wykonawstwa Budowlanego i Usług Inwestycyjnych „UNIBUD” Sp. z o.o. w Łodzi.
141.Decyzja z dnia 27.12.2007 r. (Nr RŁO-60/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechanie jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Tuszyn (publ. - poz. 3
w niniejszym numerze Dziennika).
142.Decyzja z dnia 28.12.2007 r. (Nr RKR-80/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję oraz o nałożeniu kary pieniężnej na
przedsiębiorcę w sprawie z wniosku Bożeny P., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa
COSSMA w Rzeszowie przeciwko Miastu Łańcut.
143.Decyzja z dnia 28.12.2007 r. (Nr RWA-40/2007) o uchyleniu w całości decyzji Prezesa UOKiK z dnia 30 października 2007 r.
Nr RWA-36/2007 oraz o postanowieniu kontynuowania postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy Krzysztofa T.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Nova Centrum Edukacyjne w związku z podejrzeniem stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
144.Decyzja z dnia 28.12.2007 r. (Nr RBG-12/2007) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Markowi M. prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą MioMar w Bydgoszczy.
145.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr DNR-116/2007) o nałożeniu zobowiązań na przedsiębiorcę Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
w Podgrodziu w sprawie wszczętego z urzędu postępowania dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego 16”
Diana.
146.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RGD-45/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę Polska Korporacja Finansowa
SKARBIEC Sp. z o.o. w Gdańsku.
147.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RGD-46/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję oraz
o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Gorzowskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko
MULTIMEDIA Polska S.A. w Gdyni.
148.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-73/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, umorzeniu postępowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu
przeciwko Centrum Developer Sp. z o.o. w Sosnowcu.
149.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-74/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.
w Krapkowicach.
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150.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-75/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach oraz
o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę.
151.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-76/2007) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę Andrzeja Janusza W., prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą F.H. „OSMOSIS” W. Andrzej Janusz w Krakowie.
152.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-77/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Dariuszowi W.,
Mariuszowi D., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INTER-PLAST s.c. w Siemianowicach Śląskich.
153.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-78/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko PRESTIGE S.A.
w Poznaniu.
154.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-79/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Tikkurila Polska S.A. w Dębicy (w dacie wszczęcia postępowania nazwa przedsiębiorcy:
TBD S.A. w Dębicy) oraz innym 86 przedsiębiorcom, częściowym umorzeniu postępowania w stosunku do 2 przedsiębiorców
oraz nałożenia kar pieniężnych na 85 przedsiębiorców.
155.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKR-81/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, o uznaniu praktyki za naruszającą
konkurencję i nakazaniu zaniechania jej stosowania, o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję oraz
o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę.
156.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RLU-54/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko EKO Development
Lublin Sp. z o.o. w Lublinie.
157.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RLU-55/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Elżbiecie G. i Stanisławowi G., prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą „Logo Lift” w Lublinie.
158.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RLU-56/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, nałożeniu obowiązków oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu
przeciwko Edwardowi L., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ORION
w Lublinie.
159.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RŁO-61/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „INWEST-DOM” Sp. z o.o.
w Kielcach.
160.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RŁO-62/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Inżynieryjno-Budowlanemu „ZETPRI-REMBUD” Sp. z o.o. w Łodzi.
161.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RPZ-53/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Parafii Rzymskokatolickiej
p. w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Bpa w Szamotułach.
162.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RPZ-54/2007) o uznaniu praktyki za naruszająca konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko miastu Poznań oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę.
163.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RKT-51/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego DACH-BUD Sp. z o.o. we Wrocławiu.
164.Decyzja z dnia 31.12.2007 r. (Nr RWR-52/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko KRUK S.A.
we Wrocławiu. (publ. - poz. 4 w niniejszym numerze Dziennika).
6
WYROK
z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie z odwołania Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu”
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 23/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2007 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwołania Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu”, na skutek odwołania od decyzji
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 stycznia 2006 r., Nr RKR-4/2006:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Związku Komunalnego Gmin ,,Komunikacja Międzygminna w Olkuszu” na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kwotę 720 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury w Krakowie wpłynął w dniu 5 listopada 2004 r. wniosek
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (dalej zainteresowany) o wszczęcie postępowania
antymonopolowego przeciwko Związkowi Komunalnemu Gmin ,,Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu pod zarzutem
stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
Wnioskodawca zarzucił Związkowi jako organizatorowi lokalnej komunikacji miejskiej na jego terenie - ograniczanie
i przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji na lokalnym rynku usług przewozowych w sposób określony w art. 8 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.). Zdaniem wnioskodawcy
Związek dopuścił się w trakcie prowadzonych przetargów - ogłoszonych w dniach 20 września 2004 r. oraz 27 września 2004 r. na
obsługę 18 linii autobusowych komunikacji miejskiej - stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
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Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w dniu 24 stycznia 2006 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów
(dalej Prezes UOKiK) wydał decyzję Nr RKR-4/2006, w której, w pkt I sentencji uznał działania Związku Komunalnego Gmin
,,Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu za praktyki ograniczające konkurencję na lokalnym rynku komunikacji miejskiej na
terenie gmin - członków Związku, tj. Bolesławia, Bukowna, Kluczy i Olkusza i naruszające zakaz z art. 8 ust. 2 pkt 3 i 5 ww. ustawy
polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku organizowania komunikacji miejskiej na terenie gmin - członków
tego Związku poprzez:
1. Stosowanie niejednolitych warunków przetargów na obsługę 18 linii autobusowych komunikacji miejskiej, stwarzających oferentom
zróżnicowane warunki konkurencji, w następstwie ustalenia w dwóch przetargach - ogłoszonych w dniach 20 września 2004 r.
oraz 27 września 2004 r. różnych kryteriów dotyczących wieku autobusów, od spełnienia których uzależnione było dopuszczenie
przedsiębiorców do udziału w przetargach;
2. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji na lokalnym rynku komunikacji
miejskiej na terenie gmin - członków związku, w następstwie ustalenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dwóch przetargów na obsługę 18 linii autobusowych komunikacji miejskiej warunku, na podstawie którego nie byli dopuszczeni
do udziału w tych przetargach przedsiębiorcy dysponujący autobusami większej o pojemności większej niż 115 miejsc, ustalenia
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni przetargu z dnia 20 września 2004 r. na obsługę 8 linii autobusowych komunikacji
miejskiej warunku, na podstawie którego nie byli dopuszczeni do udziału w nim przedsiębiorcy dysponujący autobusami
wyprodukowanymi przed 1998 r. oraz w następstwie ustalenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu z dnia
27 września 2004 r. na obsługę 10 linii autobusowych komunikacji miejskiej warunku, na podstawie którego nie byli dopuszczeni
do udziału w nim przedsiębiorcy dysponujący autobusami wyprodukowanymi przed 1994 r. lub wyprodukowanymi przed 1987 r.
i niezmodernizowanymi w latach 2000 - 2004.
Jednocześnie Prezes UOKiK stwierdził zaniechanie stosowania przez Związek ww. praktyk z dniem 13 stycznia 2005 r.
W punkcie II decyzji Prezes UOKiK nie stwierdził stosowania przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”
z siedzibą w Olkuszu praktyki ograniczającej konkurencję, o której mowa w treści art. 8 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, polegającej na
nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku organizowania komunikacji miejskiej na terenie gmin - członków Związku poprzez
narzucanie uciążliwych warunków umów obsługi linii autobusowych komunikacji miejskiej, przynoszących Związkowi nieuzasadnione
korzyści, tj. ustalenie, że waloryzacja wynagrodzenia za te usługi nie może przewyższać kwartalnego wskaźnika wzrostu cen dóbr
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uniemożliwienie rozliczenia, po
zakończeniu umowy, biletów pobranych od Związku, a niesprzedanych po dniu 30 grudnia 2007 r.
W pkt III decyzji Prezes UOKiK nałożył na Związek Komunalny Gmin ,,Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu karę
pieniężną w wysokości 13.356,00 zł.
W toku prowadzonego postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK ustalił następujący stan faktyczny.
Związek Komunalny Gmin ,,Komunikacja Międzygminna” został utworzony przez cztery gminy położone na obszarze powiatu
olkuskiego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, reprezentowania i obrony
wspólnych interesów gmin w tym zakresie. Podstawą jego utworzenia byty uchwały Rad Gmin będących jego członkami, tj.: Bolesławia,
Bukowna, Kluczy oraz Olkusza. Podstawowym zadaniem Związku jest organizacja lokalnego transportu zbiorowego polegającego na
utworzeniu na terenie ww. gmin 25 autobusowych linii komunikacji miejskiej oraz zawieranie umów z przewoźnikami, których
przedmiotem jest obsługa tych linii.
Spośród 25 linii komunikacji miejskiej na obszarze Związku, 18 było obsługiwanych przez zainteresowanego, z którym Związek
zawiera umowy z trybie bezprzetargowym wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W okresie od 1 września 1998 r. do 31 grudnia 2004 r. zostały zawarte trzy kolejne umowy, na podstawie których zainteresowany
obsługiwał ww. linie komunikacji miejskiej. Ww. umowy były zawierane bez zachowania procedur przetargowych, ponieważ
zainteresowany był spółką komunalną, której większościowymi udziałowcami były gminy - członkowie Związku. Okoliczność ta
stanowiła podstawę wyboru głównego przewoźnika obsługującego większość linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie
Związku oraz udzielenie przez Prezesa UZP zgody na zawieranie umów w trybie bezprzetargowym. Zmiana struktury własnościowej
nastąpiła w 2003 r., kiedy to gminy zbyły większość posiadanych w spółce udziałów prywatnemu inwestorowi, zachowując sobie
łącznie 11,3% udziałów.
Pozostałe 7 linii było i jest obsługiwanych przez dwóch przewoźników wybranych w trybie przetargowym na podstawie
obowiązujących przepisów w zakresie zamówień publicznych, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. obsługujące jedną linię oraz przedsiębiorstwo METEOR Jarosław Rechul, Przemysław Pieczara sp. jawna w Jaworznie - obsługującą
sześć linii. Ponadto na obszarze gmin wchodzących w skład Związku działa 30 prywatnych przewoźników wykonujących przewozy
regularne. Przewozy te nie są zlecane przez samorząd terytorialny, lecz są wykonywane przez przewoźników w ramach prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej, na podstawie posiadanych licencji i zezwoleń.
Wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2004 r. umowy na obsługę 18 linii komunikacji miejskiej spowodowało, iż Związek pod koniec
2004 r. przystąpił do organizowania postępowania przetargowego, mającego doprowadzić do wyboru przewoźnika, któremu Związek
powierzyłby obsługę tych linii autobusowych. Pismem z dnia 2 sierpnia 2004 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu, występując
w imieniu Związku zwrócił się do zainteresowanego o przedstawienie wykazu taboru autobusowego, znajdującego się w jego
dyspozycji. Żądanie dotyczyło dostarczenia informacji, obejmujących rok produkcji autobusów, pojemności (liczby miejsc dla
pasażerów) oraz rok naprawy głównej. Swoje żądanie Burmistrz uzasadnił przygotowaniami do przeprowadzenia przetargu, na obsługę
linii autobusowych, a dostarczone przez zainteresowanego dane miały służyć do ,,takiego określenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, aby zagwarantować zachowanie uczciwej konkurencji”. Zainteresowany dostarczył Burmistrzowi żądane zestawienie
pismem z dnia 3 sierpnia 2004 r. W dniach 20 września 2004 r. oraz 27 września 2004 r. Związek ogłosił dwa przetargi nieograniczone na
obsługę 18 linii autobusowych komunikacji miejskiej przez okres 3 lat.
Przedmiotem pierwszego z przetargów - stosownie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej
,,SIWZ”) - była obsługa 8 linii autobusowych, tj. linii nr: 450, 453, 454, 470, 471, 473, 476 i 477. Związek ustalił, iż uczestnikami
przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki udziału określone w SIWZ. W Specyfikacji ustalono m.in. następujące
warunki. Po pierwsze, oferenci musieli dysponować autobusami miejskimi, typu B i C o pojemności odpowiednio od 90 do 115 miejsc
oraz od 70 do 115 miejsc (pkt 6 ust. lit. c SIWZ), po drugie, autobusy te musiały posiadać badania techniczne aktualne na dzień złożenia
oferty oraz spełniać warunki techniczne określone w §17-21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262), po trzecie, autobusy
nie mogły być starsze niż z 1998 r.
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Stosownie do treści pkt 13 SIWZ oferenci byli obowiązani do składania ofert do dnia 3 listopada 2004 r. Otwarcie ofert i ich ocena
miała nastąpić w tym samym dniu. Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferenta była cena, albowiem zwycięzcą przetargu
mógł zostać wyłącznie przewoźnik, który zaoferował najniższą cenę za wykonywanie usług, będących przedmiotem przetargu.
Przedmiotem drugiego z przetargów była obsługa pozostałych 10 linii autobusowych, tj. linii nr: 451, 452, 455, 456, 457, 462, 463,
465, 474 i 475. Podobnie jak w pierwszym przetargu Związek określił warunki dopuszczenia oferentów do udziału w przetargu
w zakresie rodzaju posiadanych autobusów oraz warunków technicznych, jakie musiały spełniać. W odmienny sposób Związek określił
jednak wiek autobusów, jakimi muszą dysponować oferenci. Wskazał mianowicie, że autobusy te nie mogą być ,,starsze niż z roku 1994”.
Dodatkowo dopuścił możliwość uczestniczenia w przetargu oferentów, dysponujących autobusami starszym, tj. wyprodukowanymi
w latach 1987-1993, pod warunkiem wykonania w nich, w latach 2000-2004 naprawy głównej, obejmującej remont generalny silnika,
układu jezdnego i nośnego oraz karoserii. Stosownie do treści SIWZ (pkt 6 ust. 1 lit. c) fakt przeprowadzenia naprawy głównej miał być
potwierdzony stosownym dokumentem - fakturą lub oświadczeniem - zawierającym wyszczególnienie rzeczowego zakresu remontu.
Ponadto zmiany w SIZW drugiego przetargu w stosunku do warunków pierwszego przetargu dotyczyły również terminu do
składania i otwarcia ofert oraz kryteriów oceny złożonych ofert. Związek ustalił bowiem, iż oferty w tym przetargu mają być składane do
dnia 10 listopada 2004 r., a ich otwarcie i ocena miała nastąpić w tym samym dniu. W przypadku oceny ofert o wyborze
najkorzystniejszej oferty miały decydować: cena usługi oraz wiek autobusów.
Do SIZW, w obydwóch przetargach, Związek dołączył w formie załączników takie same projekty oświadczeń i umów, w tym
projekt umowy na świadczenie usług przewozu osób i bagażu na wskazanych liniach, tj. na obsługę linii autobusowych określonych
w poszczególnych SIWZ. Z treści projektów wynika, że umowy miały zostać zawarte na okres 3 lat, tzn. od dnia 1 stycznia 2005 r. do
31 grudnia 2007 r. (par. 9 ust. 1 umowy), a przewoźnicy, którzy wygrali przetargi, mieli uzyskać wszelkie zezwolenie konieczne do
wykonywania przewozów w ramach komunikacji miejskiej, tak aby w dniu 1 stycznia 2005 r. mogli rozpocząć obsługę linii
autobusowych.
Ze sporządzonego na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu wykazu taboru autobusowego wynika, że zainteresowany nie
dysponował ani jednym autobusem spełniającym warunki pierwszego z przetargów, tj. wszystkie autobusy były wyprodukowane
przed 1998 r. Zainteresowany nie spełniał również warunków drugiego z przetargów, bowiem tylko 15 autobusów - z 29 posiadanych
przez niego - zostało wyprodukowanych w latach 1987-1993 i przeszło naprawę główną w latach 2000-2004.
Po uzyskaniu w dniu l7 grudnia 2004 r. zgody Prezesa UZP, Związek zawarł z zainteresowanym umowę na okres 3 miesięcy, której
przedmiotem była obsługa 18 linii komunikacji miejskiej. Jednocześnie Związek, w dniu 13 stycznia 2005 r., ogłosił przetarg
nieograniczony na obsługę wszystkich 18 linii autobusowych komunikacji miejskiej położonych na obszarze gmin - członków Związku.
W SIWZ ogłoszonego przetargu Związek ustalił, iż mogą w nim uczestniczyć oferenci, spełniający m.in. następujące warunki.
Po pierwsze, powinni dysponować wystarczającą liczbą autobusów typu B i C, po drugie, autobusy te powinny spełniać wymagania
określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
a ponadto autobusy powinny posiadać drzwi otwierane automatycznie ze stanowiska kierowcy, dziesięciocyfrowe kasowniki
elektroniczne w ilości odpowiadającej co najmniej liczbie drzwi oraz łączność telefoniczną ze stanowiskiem dyspozytorskim.
W postępowaniu przetargowym wzięło udział 7 przewoźników, w tym zainteresowany, który zwyciężył w przetargu, co
skutkowało zawarciem w dniu 24 kwietnia 2005 r., umowy na okres trzech lat pomiędzy nim a Związkiem. Umowa ta weszła w życie
w dniu 1 kwietnia 2005 r. i była realizowana do dnia wydania przedmiotowej decyzji.
Prezes UOKiK przeprowadził badanie ankietowe, obejmujące dziewięciu innych przedsiębiorców, którzy wykupili SIWZ
przetargów ogłoszonych przez Związek w dniach 20 września 2004 r. oraz 27 września 2004 r. Przedmiotem tego badania było
ustalenie, czy przedsiębiorcy, którzy wykupili SIWZ dysponowali w tym momencie taborem autobusowym spełniającym warunki
Specyfikacji. Ponadto zostali oni zobowiązani do określenia - jeżeli nie dysponowali wymaganym taborem autobusowym - czasu, jaki
był ich zdaniem konieczny do zakupu autobusów spełniających warunki SIWZ lub pozyskania ich w inny sposób.
Spośród ankietowanych odpowiedzi udzieliło 8 przedsiębiorców, z których trzech posiadało tabor autobusowy odpowiadający
warunkom przetargu albo miało zapewnioną możliwość pozyskania takiego taboru. Jeden przedsiębiorca - Meteor Sp. j. dysponował
autobusami, których wiek spełniał kryterium tylko jednego z przetargów. Pozostali przedsiębiorcy, podobnie jak zainteresowany - ani
nie posiadali w chwili pobrania SIWZ taboru autobusowego spełniającego warunki któregokolwiek z powyższych przetargów, ani nie
posiadali możliwości pozyskania takiego taboru w terminie pomiędzy rozstrzygnięciem przetargów a wyznaczoną przez Związek datą
rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych.
Prezes UOKiK wydając przedmiotową decyzję stwierdził, że pomimo iż w wyniku ocenianych przetargów, Związek żadnych umów
z przewoźnikami nie zawarł, to specyfika działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie umów zawieranych w wyniku
przetargów powoduje, że konkurowanie ogranicza się w takich wypadkach do przedstawienia ofert. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu,
przedsiębiorcy, którzy pomiędzy sobą konkurowali składając - co do zasady - korzystniejsze od innych oferty, konkurować przestają.
Wyboru oferty dokonuje podmiot ogłaszający przetarg i przedsiębiorcy przez niego odrzuceni przestają konkurować z przedsiębiorcą
wybranym.
Wobec powyższego, w niniejszej sprawie, niezależnie od tego, czy umowy zawarte zostałyby w wyniku dwóch przetargów
będących przedmiotem oceny i ostatecznie unieważnionych, czy też jednego przetargu ostatecznie przez Związek rozstrzygniętego,
ocenie z punktu widzenia art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podlegają lub podlegałyby nie te umowy, lecz
sam przetarg, a dokładnie jego warunki określające dostęp do lokalnego rynku komunikacji miejskiej. Uwzględniając powyższe, w ocenie
Prezesa UOKiK stwierdzić należy, iż zachowania Związku wypełniają wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w ww. przepisie.
Takie różnicowanie w SIWZ przez Związek warunków uczestnictwa w przetargach - zdaniem Prezesa UOKiK - nie znajduje ani
uzasadnienia prawnego, ani ekonomicznego i stanowi działanie ograniczające konkurencję. W wyniku tego działania Związku sytuacja
prawna potencjalnych oferentów została zróżnicowana, na jedynym z możliwych - przy tej specyfice - etapie konkurowania. Oznacza
to, iż spełniona została ostatnia z przesłanek koniecznych do udowodnienia, że działania Związku stanowią praktykę określoną w art. 8
ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W ocenie pozwanego, należy także dodać, iż powyższe działania Związku nie znajdowały jakiegokolwiek uzasadnienia
w obowiązujących przepisach Prawa zamówień publicznych, a nawet przeciwnie - naruszały zasadę równego traktowania oferentów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zdaniem Prezesa UOKiK, drugi z zarzutów podniesionych przez zainteresowanego - tj. przeciwdziałanie przez Związek rozwojowi
konkurencji na lokalnym rynku komunikacji miejskiej - znajduje uzasadnienie w zebranym materiale dowodowym.
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Związek - mimo iż powyższy obowiązek odnosi się także do niego - ustalił w SIWZ obydwóch przetargów warunki techniczne
w zakresie wieku i pojemności - jakie powinny spełniać autobusy należące do przewoźników, uprawniające ich do ubiegania się
o zamówienie - które ograniczały w rzeczywistości niektórym przewoźnikom możliwość uczestniczenia w przetargach, a nawet wręcz
ich jej pozbawiały. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż akty prawne obowiązujące w zakresie transportu drogowego oraz ruchu
drogowego nie zawierają jakichkolwiek przepisów, które uprawniałyby Związek do ustalania wykraczających ponad regulacje
ustawowe warunków technicznych autobusów, przy pomocy których przewoźnicy wybrani w trybie postępowań przetargowych
mieliby świadczyć usługi przewozów w ramach komunikacji miejskiej. A contrario byłoby dopuszczalne przyjęcie tezy, iż Związek
mógłby wprowadzić takie dodatkowe warunki, jednakże nie mogłyby one powodować ograniczenia konkurencji.
W tym miejscu Prezes UOKiK wskazał, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym, jednym z wymogów
uzyskania przez przewoźnika licencji na wykonywanie transportu drogowego jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania
pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami Prawa o ruchu drogowym. Mając na uwadze
powyższe pozwany uznał, iż działania Związku polegające na wprowadzeniu do SIWZ postanowień dotyczących wieku autobusów,
jakimi powinni dysponować potencjalni wykonawcy nie znajdowały podstaw prawnych.
W ocenie Prezesa UOKiK podkreślenia wymaga również okoliczność, że zapisy SIWZ w tym zakresie - w przypadku obydwóch
przetargów - nie posiadały obiektywnego charakteru, albowiem naruszały zasadę równego traktowania wykonawców, wprowadzając
do specyfikacji każdego z przetargów warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu przetargowym, które mogli spełniać jedynie
niektórzy przewoźnicy, dysponujący nowym taborem autobusowym. Inni przewoźnicy natomiast, zamierzający ewentualnie
uczestniczyć w przetargach, którzy nie dysponowali takimi autobusami zostali już a priori pozbawieni możliwości uczestniczenia, bądź
w jednym z przetargów - jak Meteor Sp. j., bądź w obydwóch przetargach - jak zainteresowany oraz czterech innych przewoźników.
Ograniczenie przedsiębiorcom możliwości udziału w przetargach oraz w konsekwencji zawarcia umowy na realizację zamówienia
publicznego, które nie wynika ani z obowiązujących przepisów, ani z obiektywnych i równych wobec wszystkich wykonawców
warunków postępowania, jest zdaniem organu antymonopolowego działaniem antykonkurencyjnym, prowadzącym do ograniczenia
konkurencji na rynku właściwym. Z uwagi na specyfikę zamówień publicznych oraz lokalnego rynku komunikacji miejskiej powodujących, że obsługa linii komunikacji miejskiej może być zlecona jedynie zwycięzcy lub zwycięzcom przetargów - stwierdzić
należy, iż przewoźnicy mogą konkurować ze sobą jedynie na etapie postępowania przetargowego, składając konkurencyjne względem
siebie oferty. Pozbawienie ich zatem - już na wstępie postępowania - możliwości uczestniczenia w przetargach, eliminuje ich
całkowicie z walki konkurencyjnej z innymi, dopuszczonymi do udziału w przetargach przewoźnikami, a w konsekwencji może
negatywnie wpływać na rozwój konkurencji, prowadzić do jej ograniczenia ze szkodą dla rynku i konsumentów.
Ograniczającym konkurencję działaniem, było także zamieszczenie przez Związek w SIWZ obydwóch przetargów postanowień, na
mocy których do postępowań przetargowych nie mogli zostać dopuszczeni przewoźnicy dysponujący autobusami o pojemności
większej niż 115 miejsc. Prezes UOKiK podniósł w tym miejscu, że charakterystyczną cechą komunikacji miejskiej jest
nierównomierne zapełnienie pojazdów - większe w godzinach szczytu i mniejsze poza tymi godzinami, z uwagi na co w określonych
warunkach istnieje konieczność jednorazowego przewozu dużej liczby pasażerów. Z tego względu, zdaniem pozwanego, celowe jest
wykorzystywanie w komunikacji miejskiej autobusów posiadających możliwość zabrania jednorazowo dużej liczby pasażerów.
W okresie przed ogłoszeniem przedmiotowych przetargów większość linii autobusowych była obsługiwana przez zainteresowanego będącego do 2003 r. spółką komunalną - który do przewozów na terenie Związku wykorzystywał posiadany tabor autobusowy, w tym
autobusy o pojemności od 108 do 157 miejsc. Wprowadzenie zatem do SIWZ zapisów, w świetle których do przetargów dopuszczeni
byliby wyłącznie przewoźnicy dysponujący autobusami o pojemności nie większej niż 115 miejsc powoduje, iż z udziału w tych
postępowaniach wyłączony został już a priori zainteresowany oraz wszyscy inni potencjalni uczestnicy, dysponujący autobusami
o liczbie miejsc większej niż określona w SIWZ. Nie dysponując autobusami o wymaganej liczbie miejsc nie spełnialiby oni warunków
specyfikacji, a w konsekwencji złożone przez nich oferty podlegałyby odrzuceniu, jako niezgodne z ustalonymi warunkami przetargów.
Skutkiem powyższego działania Związku było ograniczenie - jeszcze przed terminem do składania ofert - liczby potencjalnych
uczestników obydwu postępowań przetargowych poprzez pozbawienie niektórych z nich możliwości uczestniczenia w przetargach,
a tym samym ograniczenie konkurencji wśród przewoźników mogących wykonywać przewozy w ramach komunikacji miejskiej.
Zdaniem Prezesa UOKiK, dowody zgromadzone w toku postępowania antymonopolowego potwierdzają zasadność zarzutów
zainteresowanego i stanowią dostateczną podstawę do stwierdzenia, że Związek działał w sposób sprzeczny z treścią art. 8 ust. 1 i ust.
2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Pismem z dnia 6 lutego 2006 r. powód wniósł odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK. W odwołaniu powód wniósł o zmianę
skarżonej decyzji w zakresie punktu I poprzez niestwierdzenie praktyk ograniczającej konkurencję na lokalnym rynku komunikacji
miejskiej na terenie gmin - członków Związku i naruszenia zakazu z art. 8 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
polegającego na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku organizowania komunikacji miejskiej na terenie gmin - członków
tego Związku, poprzez wskazane w decyzji działania i niewymierzenie kary pieniężnej. Ewentualnie powód wniósł o uchylenie decyzji
w części dotyczącej pkt II i III do ponownego rozpoznania Prezesowi UOKiK.
Powód podniósł, iż wyznaczając rynek właściwy organizowania komunikacji miejskiej Prezes UOKiK błędnie wyznaczył
przedmiotowy aspekt rynku właściwego. Zdaniem powoda organ antymonopolowy wyznaczając rynek właściwy w jego aspekcie
terytorialnym bezpodstawnie przyjął, że terytorium, na którym zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów „panują zbliżone warunki konkurencji”, pokrywa się z obszarem gmin Bolesław, Bukowno,
Klucze i Olkusz. Wskazując, że jakkolwiek istotnie na terenie ww. gmin jest jedynym organizatorem komunikacji miejskiej, zwrócił
jednocześnie uwagę na okoliczność, że gminy powyższe położone są w bardzo bliskim (kilkanaście kilometrów) sąsiedztwie wysoko
zurbanizowanych terenów, czego nie uwzględnił Prezes UOKiK.
Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy powód stwierdził, iż warunki każdego z przetargów były jednolite
obiektywne. To, że niektórzy z przedsiębiorców nie mogli spełnić wszystkich wymogów nie oznacza, zdaniem powoda, ze uzasadnione
jest postawienie zarzutu ograniczenia konkurencji. Trudno przyjąć, że w przypadku organizowania przetargów Zamawiający jest
każdorazowo zobligowany do dostosowania jego warunków, żeby każdy z przedsiębiorców obecnych na rynku był w stanie spełnić te
wymogi - w tym najsłabsi z jego uczestników.
Dodatkowo powód wskazał, iż przepis art. 8 ust. 2 pkt ustawy operuje pojęciem „zróżnicowania warunków konkurencji”, a takie
zróżnicowanie nie wystąpiło z uwagi na fakt, że wymogi były obiektywne. To, że warunki w przetargu przez niektórych potencjalnych
uczestników nie były możliwe do spełnienia nie może, zdaniem powoda, uzasadniać postawienia zarzutu nadużywania pozycji
dominującej. Postawienie wysokich wymagań jest uzasadnione także przez to, że przedsiębiorca wybrany do obsługi linii z racji
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systemu rozliczeń nie jest bezpośrednio poddany presji konkurencji ze strony innych przewoźników. Ta presja oddziałuje na niego
pośrednio, np. wówczas gdy z racji konkurencji innych przewoźników obsługiwana przez niego linia przestaje być rentowna i powstaje
konieczność ograniczenia częstotliwości kursów lub nawet wypowiedzenia umowy zawartej na podstawie przetargu i zamknięcia linii.
Wobec powyższego nie można zdaniem skarżącego przyjąć, że przewoźnik działający w ramach komunikacji miejskiej działa zupełnie
niezależnie od innych przewoźników przewozów regularnych.
Co do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, powód podniósł, iż uzyskanie taboru jest możliwe na podstawie zawiązanego
konsorcjum, dzierżawy, leasingu oraz zakupu. W dalszej kolejności podniósł, iż niedopuszczalna jest teza, że dominacja na jednym
rynku i ewentualne nadużywanie tej pozycji na tym rynku uzasadnia postawienie zarzutu przeciwdziałania ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na drugim rynku, na którym pozycja nie została ustalona. W związku
z powyższym w zakresie pkt II ppkt 2 sentencji decyzji praktyki te nie występują na rynku wskazanym w sentencji decyzji jako rynku
właściwym (czyli rynku organizowania komunikacji miejskiej). Powód podniósł, że przepis wymaga, żeby nadużycie powstało na rynku
właściwym, na którym panuje dominacja, a nie na rynku z nim powiązanym.
W odpowiedzi na odwołanie pozwany wniósł o jego oddalenie odwołania oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego.
Podniósł, że zarzut powoda dotyczący błędnego zdefiniowania rynku w aspekcie terytorialnym i podmiotowym jest całkowicie
nieuzasadniony. Za niezasadny uznał również zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
poprzez błędną wykładnię tych przepisów, wskazując, że twierdzenia powoda, jakoby nie nastąpiło zróżnicowanie warunków
konkurencji, pozostają w rażącej sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Zdaniem pozwanego wynika z niego
jednoznacznie, iż powód ustalił w dwóch przetargach na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej różne kryteria dotyczących
wieku autobusów, od spełnienia których uzależnione było dopuszczenie przedsiębiorców do udziału w przetargach. Podkreślenia
wymaga, iż pozwany nie zakwestionował zasadności samej procedury przetargowej do wyboru przewoźników, których zadaniem
miała być obsługa - na zasadzie wyłączności - linii autobusowej komunikacji miejskiej, lecz jedynie wprowadzenie różnych,
nieuzasadnionych ekonomicznie i prawnie, warunków przystąpienia do przetargów, skutkujących pozbawieniem zainteresowanego
oraz niektórych przewoźników możliwości uczestniczenia w tych przetargach.
Rozpoznając sprawę Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje.
W ocenie Sądu okoliczności faktyczne sprawy ustalone zostały przez Prezesa UOKiK w sposób rzetelny i wyczerpujący. Ustalenia
dokonane w ramach postępowania administracyjnego nie budzą żadnych wątpliwości Sądu. Mając na uwadze powyższe, Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przyjął ustalone przez Prezesa UOKiK okoliczności faktyczne sprawy za własne.
W świetle powyższego, przedmiotem analizy w przedmiotowej sprawie była ocena stwierdzonych zachowań powoda w świetle
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W pierwszej kolejności, Sąd nie uwzględnił zarzutów powoda dotyczących
błędnego wyznaczenie przez Prezesa UOKiK rynku właściwego w sprawie. Oceniając zarzut powoda dotyczący wyznaczenia
w sprawie rynku właściwego należy odwołać się do definicji ustawowej tego pojęcia zawartej w art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Wynika z niej, że podstawowe elementy wspólne towarów substytucyjnych to przeznaczenie, cena,
właściwości i obszar, na jakim są oferowane, przy czym kryterium oceny dla wszystkich towarów są podobne.
Sąd zgodził się z oceną Prezesa UOKiK, że podniesiony przez powoda zarzut błędnego zdefiniowania rynku w aspekcie
terytorialnym i podmiotowym jest całkowicie nieuzasadniony. Zdaniem Sądu powód pomija w swoim wywodzie, odnoszącym się do
substytucyjności komunikacji miejskiej i przewozów regularnych, występujące w sprawie uwarunkowania faktyczne oraz prawne,
wynikające z przepisów ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.).
W ocenie Sądu powód bezpodstawnie przyjmuje, iż każdy przewoźnik może, w sposób nieograniczony, świadczyć samodzielnie
lub wspólnie z innymi przewodnikami przewozy regularne. Stanowisko to należy uznać za chybione, albowiem przewozy regularne
może wykonywać wyłącznie przewoźnik, który uzyskał zezwolenie właściwego organu administracji publicznej (art. 18 ust. 1 ustawy
o transporcie drogowym) oraz spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy. Nadto należy mieć na uwadze okoliczność, iż
spełnianie wymogów ustawowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych,
albowiem organ wydający zezwolenia mógł odmówić - na podstawie art. 22a ww. ustawy - udzielenia zezwolenia m.in. w przypadku,
gdy: wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego
bezpośredniej dyspozycji, zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii
regularnych lub wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio
związanych z trasą usług drogowych.
Sąd uznał również, że niezależnie od powyższych argumentów, ewentualna współpraca z innymi przewoźnikami w ramach
konsorcjum albo na zlecenia nie jest autonomiczną decyzją danego przedsiębiorcy, lecz uzależniona jest przede wszystkim od zgody
potencjalnego kontrahenta oraz ustalonych przez niego warunków.
W ocenie Sądu powód nie bierze pod uwagę warunków ekonomicznych, które są zróżnicowane w przypadku przewozów
regularnych oraz komunikacji miejskiej. W przedmiotowej sprawie wykonywanie przewozów w ramach komunikacji miejskiej
następuje na podstawie zlecenia powoda, który wypłaca przewoźnikowi wynagrodzenie umowne, ustalone na podstawie stałej ceny
przewozu pasażerów za jeden kilometr. Oznacza to, że przychody takiego przewoźnika są niezależne od liczby przewożonych
pasażerów lub sprzedawanych biletów, a także ceny, ponieważ co miesiąc otrzymuje od powoda stałą, wynikającą z umowy kwotę.
W odmiennych warunkach ekonomicznych funkcjonują natomiast przewoźnicy wykonujący przewozy regularne, których dochody są
całkowicie uzależnione od liczby przewiezionych pasażerów i sprzedanych biletów, jak również od ceny biletów za przejazd, których
wysokość kształtowana jest na poziomie konkurencyjnym w stosunku do innych przewoźników.
W przedmiotowej sprawie różne są strony umowy w poszczególnych rodzajach przewozów. O ile w przypadku przewozów
regularnych stronami są przewoźnik oraz korzystający z jego usług pasażerowie, to w komunikacji miejskiej kontrahentem przewoźnika
jest powód, a przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozowych na rzecz osób trzecich - tj. pasażerów.
Powyższe okoliczności pozwalają na wyróżnienie dwóch rynków właściwych.
Sąd uznał, że również zarzuty powoda błędnego określenia rynku pod względem geograficznym nie zasługują na uwzględnienie,
gdyż przedmiotem postępowania oraz wydanej decyzji było ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku organizowania komunikacji
miejskiej na terenie gmin - członków Związku komunalnego Gmin, a nie gmin należących do aglomeracji miejskiej.
W przedmiocie określenia poszczególnych rynków występujących w sprawie Sąd uznał, iż konieczne jest wąskie ustalenia tych
rynków pod względem produktowym i terytorialnym, ponieważ wyłącznie takie zdefiniowanie rynków umożliwia ustalenie
rzeczywistych stosunków konkurencji.
Zdaniem Sądu niezasadny jest także zarzut naruszenia przez pozwanego art. 8 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów poprzez błędną wykładnię tych przepisów. Twierdzenia powoda w tym zakresie, jakoby nie nastąpiło zróżnicowanie
warunków konkurencji, pozostają w rażącej sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, z którego wynika
jednoznacznie, iż powód ustalił w dwóch przetargach na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej różne kryteria dotyczące
autobusów, od spełnienia których uzależnione było dopuszczenie przedsiębiorców do udziału w przetargach.
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Odnosząc się do wysokości nałożonej na powoda kary pieniężnej, Sąd zważył, że Prezes UOKiK mógł wymierzyć kary w wysokości
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W przedmiotowej sprawie Prezes UOKiK
nałożył na powoda karę pieniężną w wysokości 0,2% przychodu. W ocenie Sądu okoliczności sprawy w pełni uzasadniają nałożenie na
powoda kary pieniężnej w wysokości określonej w decyzji. Uwzględniając stopień naruszenia interesu społecznego w ocenie Sądu
uznać należało, że poziom nałożonej kary pieniężnej nie jest rażąco wygórowany i odpowiada sytuacji finansowej powoda nie
zagrażając mu, a jednocześnie umożliwiając osiągnięcie zamierzonego skutku.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Ochrony konkurencji i Konsumentów, nie znajdując podstaw do uwzględnienia
31a
odwołania oddalił je jako bezzasadne - art. 479 Kpc.
O kosztach postępowania postanowiono na podstawie art. 98 Kpc.
7
WYROK
z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie z odwołania Izby Architektów w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 125/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 6 września 2007 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania Izby Architektów z siedzibą w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 18 września 2006 r. Nr DOK-106/06:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Izby Architektów z siedzibą w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł
tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 18 września 2006 r. Nr DOK-106/2006 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktykę
ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), zawarcie przez Izbę Architektów z siedzibą w Warszawie zakazanego
prawem porozumienia ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu bezpośrednio przez Izbę Architektów z siedzibą
w Warszawie warunków sprzedaży prac projektowych członków Izby na krajowym rynku usług architektonicznych w wyniku przyjęcia
art. 28 pkt 4 Zasad Etyki zawodu Architekta, wprowadzonych w drodze uchwały z dnia 24 listopada 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Izby Architektów, postanowienia zakazującego członkom tej Izby uczestnictwa w przetargach na prace projektowe, w których
jedynym kryterium oceny prac jest cena. Jednocześnie Prezes Urzędu stwierdził zaniechanie stosowania przez Izbę ww. praktyki
z dniem 18 grudnia 2005 r. oraz nałożył na Izbę karę pieniężną w wysokości 215.000 zł, płatną do budżetu Państwa.
Decyzja została wydana po przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu postępowania antymonopolowego na wniosek z dnia
15 kwietnia 2005 r. złożony przez przedsiębiorcę - architekta Grzegorza Sadowskiego. W postępowaniu antymonopolowym brała
również udział, w charakterze podmiotu zainteresowanego, spółka Unitra - Unipro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wniosła
o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu pismem z dnia 25 sierpnia 2005 r.
W toku postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu zapewnił możliwość zajęcia stanowiska w sprawie przez
Wnioskodawcę, Izbę oraz podmiot zainteresowany. Jednocześnie Prezes Urzędu przeprowadził badanie ankietowe wybranych
losowo 157 architektów na okoliczność ich opinii na temat wpływu postanowienia art. 28 pkt 4 Zasad Etyki na ich działalność w zakresie
świadczenia usług architektonicznych w ramach organizowanych przetargów na usługi projektowe z zastosowaniem jedynego
kryterium oceny ofert - ceny. Ponadto, w celu uzyskania opinii inwestorów w zakresie organizowania przetargów publicznych na usługi
projektowania architektonicznego, z zastosowaniem jedynego kryterium oceny ofert - ceny, a także wyboru takich ofert i wykonania
projektów Prezes Urzędu przeprowadził badanie ankietowe inwestorów z sektora zamówień publicznych, tj. wybranych 30 największych
gmin miejskich w Polsce. Jednocześnie, Prezes Urzędu uzyskał od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opinię w zakresie
interpretacji art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz informację
na temat liczby przetargów publicznych zgłaszanych na usługi projektowe zawierające elementy projektowania architektonicznego
w latach 2003-2005 z wyszczególnieniem, ile spośród tych przetargów jako jedyne kryterium oceny ofert wskazywało cenę. Prezes
Urzędu uzyskał również informację od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na temat jej stanowiska w sprawie.
W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Prezes Urzędu określił rynek właściwy, którego dotyczyła praktyka Izby, do której odnosiło się
postępowanie antymonopolowe, jako krajowy rynek usług architektonicznych, którego uczestnikami są konkurujący między sobą
przedsiębiorcy (architekci, biura zatrudniające architektów itp.), posiadający stosowne uprawnienia w zakresie projektowania
architektonicznego oraz świadczący usługi architektoniczne na rzecz inwestorów prywatnych i publicznych.
Prezes Urzędu stwierdził, że Izba jest izbą zrzeszającą przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy antymonopolowej,
a architekci zrzeszeni w Izbie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b tej ustawy. Nadto, uchwały organów Izby zostały
zakwalifikowane przez Prezesa Urzędu jako uchwały możliwe do zakwalifikowania jako porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 4 lit. c
ustawy antymonopolowej. Powyższe doprowadziło Prezesa Urzędu do wniosku, że uchwały Izby jako związku przedsiębiorców, w tym
uchwała z dnia 24 listopada 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby wprowadzająca do Zasad Etyki zakaz uczestnictwa
architektów w przetargach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest zawarta w nich cena, podlegają ocenie w trybie ustawy
antymonopolowej, w tym w szczególności jej przepisów dotyczących porozumień ograniczających konkurencję.
Prezes Urzędu stwierdził również, że uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby z dnia 24 listopada 2002 r. nie podlega
żadnemu z wyłączeń zastosowania przepisów ustawy antymonopolowej określonych w jej art. 6, 7, jak również w sprawie nie stosuje
się art. 11 ust. 2 ustawy.
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Dokonując oceny wskazanej wyżej uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby na gruncie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
antymonopolowej, Prezes Urzędu stwierdził, że zarówno celem, jak i skutkiem przyjęcia przez Izbę w uchwale brzmienia art. 28 pkt 4
Zasad Etyki było naruszenie konkurencji. Przyjęcie przez Izbę powyższego postanowienia Zasad Etyki, zakazującego architektom
udziału w przetargach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, stanowiło ustalenie warunków sprzedaży przez architektów
prac projektowych, pogarszające sytuację rynkową konkurentów na rynku właściwym, tj. nie tylko architektów samodzielnie
wykonujących zawód, lecz również biur projektowych zatrudniających architektów oraz projektantów innych specjalności
współpracujących z architektami, którzy nie mogli złożyć spełniającej kryteria przetargu oferty w związku z brakiem możliwości
sporządzenia projektu w zakresie, w jakim jego sporządzenie należało do architekta objętego zakazem uczestnictwa w tym przetargu.
Prezes Urzędu wskazał również, że brak udziału architektów oraz innych wskazanych wyżej podmiotów w przetargach, w którym
jedynym kryterium oceny ofert w zakresie świadczenia usług projektowania architektonicznego jest cena, godzi również w interesy
organizatorów takich przetargów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnych, ograniczając ich dostęp do usług architektów, który
byłby istotnie szerszy w granicach prawidłowej konkurencji, tj. konkurencji w warunkach nieobowiązywania art. 28 pkt 4 Zasad Etyki.
Prezes Urzędu wskazał nadto, że wskazany przepis Zasad Etyki obowiązywał wszystkich architektów wykonujących zawód
i zrzeszonych w samorządzie architektów, a niepodporządkowanie się mu zagrożone było sankcją w postaci nałożenia przez właściwy
organ samorządu architektów kary dyscyplinarnej, w tym kary skutkującej pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Zdaniem
Prezesa Urzędu antykonkurencyjny cel art. 28 pkt 4 Zasad Etyki wynika bezpośrednio z brzmienia tego przepisu, bowiem ogranicza
suwerenność architektów w podejmowaniu decyzji gospodarczych w zakresie złożenia oferty świadczenia usług architektonicznych
w trybie przetargów, organizowanych zarówno przez podmioty prywatne, jak i jednostki z sektora zamówień publicznych, w których to
przetargach jedynym kryterium oceny ofert jest wskazana w nich cena.
Prezes Urzędu zwrócił uwagę na fakt, że na rynku sprzedaży usług projektowania architektonicznego nie zachodzi zastępowalność
po stronie podaży. Oznacza to, że organizatorzy przetargów, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, w sytuacji
przestrzegania przez wszystkich architektów art. 28 pkt 4 Zasad Etyki, zostali pozbawieni w całości możliwości wyłonienia zwycięzcy
przetargu oraz realizacji zamówienia, bowiem nie istniały inne osoby niż niebiorący udziału w przetargu architekci, które mogłyby
zgodnie z prawem opracować część oferty przetargowej, która dotyczy projektowania architektonicznego.
Prezes Urzędu nie podzielił prezentowanej przez Izbę w postępowaniu argumentacji, zgodnie z którą wprowadzenie art. 28 pkt 4
Zasad Etyki miało na celu zapewnienie należytej jakości projektów architektonicznych sporządzanych przez architektów uczestniczących
w przetargach, poprzez uniemożliwienie architektom rywalizacji w tych przetargach wyłącznie na podstawie kryterium ceny
oferowanych przez nich usług. Prezes Urzędu stwierdził również, że Izba przez przyjęcie art. 28 pkt 4 Zasad Etyki wykroczyła poza
swoje ustawowe kompetencje oraz odmówił powyższemu działaniu Izby cechy działania w interesie publicznym. Prezes Urzędu nie
podzielił w związku z tym stanowiska Izby prezentowanego w oparciu o orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że działanie Izby polegające na wprowadzeniu do Zasad Etyki art. 28 pkt 4, jako dokonane
w interesie publicznym i objęte ustawowymi kompetencjami samorządu zawodowego architektów, nie podlega ocenie przez organy
ochrony konkurencji.
Odnośnie skutków wprowadzenia art. 28 pkt 4 Zasad Etyki Prezes Urzędu wskazał, że w latach 2002-2005 przetargi publiczne
organizowane na usługi projektowe zawierające elementy projektowania architektonicznego, w których jedynym kryterium oceny
oferty była wskazana w niej cena, stanowiły znaczną część przetargów organizowanych na te usługi w ogólności. Prezes Urzędu
odniósł się również do argumentu Izby, że zgodnie z art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych zakazane jest określanie ceny jako
jedynego kryterium oceny oferty w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia dotyczy działalności twórczej, których przedmiotu nie można
opisać z góry w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wprowadzenie art. 28 pkt 4 Zasad Etyki w powyższym kontekście zapobiegało
uczestnictwu architektów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych z naruszeniem prawa. Prezes
Urzędu dokonał analizy charakteru projektów architektonicznych na gruncie prawa autorskiego. Powyższa analiza doprowadziła
Prezesa Urzędu do stwierdzenia, że po pierwsze dana praca architektoniczna może nie spełniać kryteriów uznania jej za utwór
w rozumieniu prawa autorskiego, po drugie nawet, jeżeli jest ona utworem, tj. posiada charakter twórczy, to nie przesądza to, że nie
można jej opisać z góry w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jako przykłady powyższego Prezes Urzędu wskazał sytuacje,
w których dany projekt dotyczy obiektywnie istniejącego stanu rzeczy, tj. w szczególności zamówienia opisanego przez
zamawiającego za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również
ustalenia z góry przedmiotu i tematu pracy, jak również przewidywalności zastosowanych w projekcie rozwiązań jako opartych na
przyjętych wcześniej zasadach oraz dorobku. W związku z powyższym Prezes Urzędu przyjął istnienie takich przetargów dotyczących
wykonania projektów architektonicznych, w których dopuszczalne jest zastrzeganie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny
ofert. Jednocześnie, Prezes Urzędu wskazał, że nawet w sytuacji, w której projekt architektoniczny stanowiący przedmiot zamówienia
publicznego spełnia kryterium twórczości oraz nie daje się go z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, nie oznacza to, że
środkiem zapobieżenia zastrzeganiu przez organizatora przetargu kryterium ceny jako jedynego dla oceny złożonych w przetargu ofert,
miałoby być wprowadzenie przez Izbę art. 28 pkt 4 Zasad Etyki. Prezes Urzędu wskazał, że prawo zamówień publicznych przewiduje
odpowiednie sankcje w przypadku wadliwego ustalenia przez zamawiającego kryteriów oceny ofert składanych w ramach przetargu,
jak również na wypadek, gdy jedna lub część spośród ofert złożonych przez architektów w przetargu, prowadzonego z wykorzystaniem
jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium ceny, zawiera cenę rażąco niską. Prezes Urzędu wskazał również na wadliwość
argumentacji Izby usprawiedliwiającej przyjęcie art. 28 pkt 4 Zasad Etyki interesem publicznym oraz potrzebą zapewnienia
odpowiedniej jakości architektury, polegającą na tym, że de facto architekci mieli zgodnie z art. 28 pkt 4 swobodę uczestniczenia we
wszelkich przetargach, w których występowało, co najmniej jedno obok ceny kryterium oceny ofert. Zatem dodanie przez
zamawiającego do kryterium ceny, np. kryterium czasu opracowania projektu, niezwiązanego z oceną jakości pracy architekta,
skutkowało możliwością uczestniczenia przez architekta w tak sformułowanym przetargu.
Powracając do skutku, jaki art. 28 pkt 4 Zasad Etyki wywiera na konkurencję na zdefiniowanym przez Prezesa Urzędu rynku
właściwym, stwierdził on, że polega on na ograniczeniu konkurencji na tym rynku w związku z objęciem zakazem świadczenia usług
w danych warunkach wszystkich osób mających prawo takie usługi świadczyć. Prezes Urzędu wskazał również, że zakwestionowany
przepis Zasad Etyki ograniczył ustawowe prawo inwestorów do ustalania kryteriów, jakimi kierują się przy zakupie usług świadczonych
przez architektów, jak również swobodę działalności w zakresie uczestnictwa w przetargach, podmiotów zatrudniających architektów,
jak i ich współpracowników, którzy aby wziąć udział w przetargu powinni obok własnego wkładu pracy zapewnić realizację części
zadania przez architekta. Zdaniem Prezesa Urzędu celem wprowadzenia przez Izbę art. 28 pkt 4 Zasad Etyki była chęć reakcji na
zaostrzającą się na rynku konkurencję cenową pomiędzy architektami uczestniczącymi w przetargach, a wprowadzenie tego przepisu
wywarło skutek w postaci ograniczenia konkurencji na rynku właściwym poprzez ustalenie warunków uczestnictwa architektów
w organizowanych przetargach, co wywarło wpływ na sytuację nie tylko architektów, ale również innych uczestników tego rynku.
Jednocześnie, Prezes Urzędu zwrócił uwagę na okoliczność zastąpienia przez Izbę po wszczęciu postępowania antymonopolowego
art. 28 pkt 4 Zasad Etyki innymi postanowieniami.
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Odnośnie wysokości kary nałożonej na Izbę, Prezes Urzędu wskazał że stanowi ona około 4% przychodu Izby w roku 2005 oraz
około 40% maksymalnej kary, jaką Prezes Urzędu mógł nałożyć na Izbę zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Prezes
Urzędu wskazał, że naruszenie opisane w pkt 1 zaskarżonej decyzji należy ocenić jako poważne naruszenie konkurencji. Ponadto, przy
wymiarze kary wzięto pod uwagę umyślność działania Izby, okoliczność zaniechania przez Izbę praktyki ograniczającej konkurencję
oraz prewencyjny i represyjny charakter nałożonej kary.
W dniu 6 października 2006 r. Izba złożyła odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu z dnia 18 września 2006 r. zaskarżając ją w całości
oraz zarzucając jej:
I. naruszenie art. 1 ust. 1, art. 3 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz
w zw. z art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
poprzez błędne przyjęcie, iż podjęta w interesie publicznym oraz w ramach wykonywania ustawowych obowiązków uchwała
organu Izby, może stanowić przejaw praktyki ograniczającej konkurencję, w postaci zakazanego prawem porozumienia
ograniczającego konkurencję, polegającego na ustaleniu bezpośrednio warunków sprzedaży prac projektowych członków Izby na
krajowym rynku usług architektonicznych w wyniku przyjęcia w art. 28 pkt 4 Zasad Etyki wprowadzonych w życie w drodze uchwały
z dnia 24 listopada 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby, postanowienia zakazującego członkom Izby uczestnictwa
w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium oceny prac jest cena;
II. naruszenie art. 1 ust. 1, art. 3 pkt 1 oraz art. 24 ustawy antymonopolowej w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w zw. z art. 12 ustawy
o samorządach, poprzez błędne przyjęcie, że Prezes Urzędu jest organem właściwym do orzekania w sprawach zgodności
z prawem powszechnie obowiązującym uchwał organów Izby podjętych w interesie publicznym oraz w ramach wykonywania
ustawowych obowiązków samorządu zawodowego;
III. naruszenie art. 6, 7 i 77 Kpa poprzez niezbadanie w sposób wyczerpujący wszystkich okoliczności faktycznych związanych ze
sprawą i nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego, jak również poprzez zaniechanie przeprowadzenia niezbędnych dla ustalenia
stanu faktycznego dowodów;
IV. naruszenie art. 101 i 104 ustawy antymonopolowej oraz art. 6 i 8 Kpa, poprzez nałożenie na Izbę niewspółmiernie wysokiej kary
pieniężnej, co uzasadnia, w przypadku nieuwzględnienia zarzutów określonych w pkt 1-3, zmianę zaskarżonej decyzji w tym
zakresie na podstawie art. 47931a §3 Kpc i orzeczenie znacząco niższej kary pieniężnej.
Jednocześnie Izba wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, albo o jej zmianę i wydanie orzeczenia co do istoty sprawy
stwierdzającego, że w przedmiotowej sprawie nie miała miejsce praktyka ograniczająca konkurencję, a na zasadzie wniosku
ewentualnego w przypadku nieuwzględnienia jednego spośród powyższych wniosków - o zmianę zaskarżonej decyzji i wydanie
orzeczenia co do istoty sprawy o tej treści, że zmniejsza się wysokość nałożonej na Izbę kary do 1.000 zł. Ponadto Izba wniosła
o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny nauki o architekturze na okoliczności wskazane w pkt 4 petitum odwołania,
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny prawa autorskiego na okoliczności wskazane w pkt 5 petitum odwołania,
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny metodologii i statystyki na okoliczności wskazane w pkt 6 petitum,
przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony - Izby, na okoliczności wskazane w pkt 4 i 5 petitum wniosku, jak również zasądzenie
na rzecz Izby kosztów procesu według norm przepisanych.
W uzasadnieniu odwołania Izba wskazała na to, że jej działanie polegające na przyjęciu art. 28 pkt 4 Zasad Etyki jest działaniem
prawnym, ponieważ ma na celu ochronę dobra publicznego, jakim jest jakość architektury i związanego z nią środowiska życia
człowieka. Izba wywodzi nadto, że przyjęcie wspomnianej regulacji dokonane zostało w ramach przyznanych Izbie w art. 17 ust. 1
Konstytucji RP kompetencji sprawowania pieczy nad należytym wykonaniem zawodu zaufania publicznego w granicach interesu
publicznego oraz dla jego ochrony. Uchwalanie przez Izbę Zasad Etyki będzie w każdym przypadku stanowiło w pewnym wymiarze
ograniczenie swobody konkurowania architektów będących członkami samorządu architektów. Jednak, jeżeli takie ograniczenie
zostanie zakwalifikowane jako mające uzasadnienie w wykonywaniu konstytucyjnych uprawnień Izby jako jednostki samorządu
zawodowego, wówczas będzie ono działaniem prawnym i nie będzie podlegało negatywnej ocenie z punktu widzenia norm prawa
konkurencji. Zdaniem Izby wprowadzenie art. 28 pkt 4 Zasad Etyki było takim działaniem prawnym. Zdaniem Izby istotne jest również
rozróżnienie przy ocenie powyższej regulacji tego, czy stanowi ona naruszenie konkurencji między architektami, czy wyłącznie
prowadzi do nadania tej konkurencji właściwego wymiaru. Izba argumentuje, że art. 28 pkt 4 Zasad Etyki nie ma w tym kontekście
antykonkurencyjnego skutku, ponieważ Zasady Etyki nie ingerują w decyzje architektów odnoszące się do ustalenia relacji między
ceną, a jakością świadczonych przez nich usług, a mają na celu wyłącznie uniknięcie dalszej degradacji środowiska urbanistycznego
związanej z pogarszającą się jakością usług.
Izba sprzeciwia się stanowisku zajętemu przez Prezesa Urzędu polegającemu na przypisaniu Izbie umyślnego działania w celu
ograniczenia konkurencji między architektami przez przyjęcie art. 28 pkt 4 Zasad Etyki. Izba wywodzi, że wyłącznym motywem
uchwalenia wskazanej regulacji była konieczność zapewnienia realizacji podstawowego dla samorządu architektów dobra
publicznego, jakim jest jakość środowiska przestrzennego życia ludzi. Izba dostrzegła bowiem bezpośrednią relację pomiędzy
uczestnictwem przez architektów w przetargach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a złą jakością wykonywanych
prac architektonicznych. W konsekwencji ograniczenie możliwości uczestnictwa architektów w określonej grupie przetargów, jednak
wyłącznie w celu usunięcia okoliczności powodujących złą jakość pracy architektów, zostało uznane przez Izbę za działanie mieszczące
się w ramach ustawowych i konstytucyjnych kompetencji Izby. Z kolei takie działania zdaniem Izby, jako zmierzające do zapewnienia
należytego wykonywania zawodu przez architektów, nie podlega ocenie ustawy antymonopolowej. W tym kontekście Izba zarzuca
Prezesowi Urzędu, że niedostatecznie wyjaśnił czy jego zdaniem przyjęcie przez Izbę art. 28 pkt 4 Zasad Etyki mieściło się w granicach
prawem przyznanych kompetencji Izby, czy też poza te granice wykraczało.
Nadto, zdaniem Izby, Prezes Urzędu nie dostrzegł zakresu, w jakim działanie Izby prowadzące do realizacji dobra społecznego,
jakim jest jakość architektury może zgodnie z prawem oddziaływać na inne dobro, tj. ochronę konkurencji. Izba wywodzi, że w sprawie
nie zaszło naruszenie konkurencji, a jedynie nastąpiła realizacja celu działania Izby, jakim jest zapewnienie należytej jakości architektury,
poprzez dostosowanie do niego w pewnym zakresie warunków konkurowania architektów na rynku usług architektonicznych
świadczonych po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Izba powołuje się na zgodność Zasad Etyki ze standardami, w tym
zakresie obowiązującymi w innych państwach europejskich oraz uchwałami Architects Council of Europe - organizacji zrzeszającej
samorządy architektów oraz dokumentami Rady Architektów Europy. Izba wskazuje, że na forum międzynarodowym samorządów
architektów „dumping cenowy” wśród architektów jest jednoznacznie potępiany.
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Izba kwestionuje również stanowisko zajęte przez Prezesa Urzędu na gruncie prawa zamówień publicznych wywodząc, że art. 28
pkt 4 Zasad Etyki jest środkiem zapewnienia przestrzegania przez zamawiających art. 2 pkt 5 prawa zamówień publicznych oraz
ochrony architektów, którzy nie biorą udziału w przetargach organizowanych z naruszeniem tego przepisu. Zdaniem Izby, wbrew
stanowisku Prezesa Urzędu, zamówienie publiczne w zakresie opracowania projektu architektonicznego jest zawsze zamówieniem
w zakresie działalności twórczej w rozumieniu art. 2 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Ponadto, Izba stwierdza, to nie zamawiający
decyduje o twórczym lub nie charakterze projektu architektonicznego będącego przedmiotem przetargu, a sam charakter tego
projektu wynikający z dokumentacji przetargowej. Dalej Izba wywodzi, powołując się na wyrażane wcześniej przez siebie stanowiska,
że nawet gdyby uznać, że istnieją projekty architektoniczne nie stanowiące przejawów działalności twórczej, to art. 28 pkt 4 Zasad Etyki
nie znajdowałby zastosowania do przetargów dotyczących takich projektów. Według stanowiska Izby cel wprowadzenia omawianej
regulacji Zasad Etyki, jakim jest zapewnienie należytej jakości prac architektury, przez uniemożliwienie architektom uczestnictwa
w przetargach organizowanych z naruszeniem prawa, jest oczywisty w kontekście praktyki stosowania Prawa zamówień publicznych.
Z obserwacji Izby wynika, że w sytuacji, kiedy Prawo zamówień publicznych nie wymaga, aby w sytuacji, gdy przetarg dotyczy usług
projektowania architektonicznego, zamawiający obligatoryjnie przeprowadzał konkurs umożliwiający merytoryczną ocenę
zgłoszonych prac, zamawiający nie korzystają z tej formy wyłaniania zwycięzców przetargów. Zamiast tego, w celu maksymalnego
uproszczenia procedur oraz skrócenia czasu trwania postępowań przetargowych prowadzone są przetargi, w których jedynym
kryterium oceny ofert jest cena. Natomiast powyższe powoduje niską jakość wykonywanych przez architektów usług.
Kolejny zarzut Izby polega na zakwestionowaniu nieodniesienia się przez Prezesa Urzędu do kwestii nadzoru sprawowanego nad
działalnością Izby przez Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa. Izba wskazuje, że powyższy organ wyposażony
w kompetencje nadzorcze wobec Izby, nie kwestionował art. 28 pkt 4 Zasad Etyki i w związku z tym Prezes Urzędu, będący również
organem administracji państwowej nie powinien ingerować w kwestię, która była już poddana ocenie innego organu. Natomiast, jeżeli
już taka ingerencja została podjęta, to jej skutki nie powinny być odmienne od stanów faktycznych i prawnych będących rezultatem
oceny Zasad Etyki dokonanej przez Ministra.
Izba odniosła się również w odwołaniu do podstawowej w zakresie jej odpowiedzialności kwestii - tj. możliwości uznania Izby za
związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy antymonopolowej. Izba wskazuje, że jej członkami są nie tylko
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy antymonopolowej, lecz również osoby, które takiego przymiotu nie posiadają. W związku z tym
Izba zarzuca Prezesowi Urzędu brak przeprowadzenia analizy kwalifikacji Izby jako związku przedsiębiorców oraz bezpodstawne
przyjęcie, że oczywistym jest, że Izbę należy jako taki związek zakwalifikować.
Izba zakwestionowała ponadto przydatność dla sprawy i poprawność przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu dowodów,
w szczególności ankiet wskazanych w zaskarżonej decyzji oraz wskazała na zaniechanie przeprowadzenia innych dowodów
o podstawowym znaczeniu. Istotnymi okolicznościami, których ustalenia Prezes Urzędu zaniechał są zdaniem Izby w szczególności
charakter prac architektonicznych, których dotyczą zamówienia publiczne oraz wpływ ustalenia przez zamawiającego ceny jako
jedynego kryterium oceny ofert na jakość wykonywanych prac.
Wreszcie Izba zarzuciła Prezesowi Urzędu nałożenie na nią w zaskarżonej decyzji niewspółmiernie wysokiej kary pieniężnej
stanowiącej 4% jej rocznego przychodu oraz 40% maksymalnej kary, jaką Prezes Urzędu mógł nałożyć na Izbę w sprawie.
Uzasadniając powyższe stanowisko Izba wskazała, że nałożona kara jest proporcjonalnie o wiele wyższa niż kary nakładane przez
Prezesa Urzędu na przedsiębiorców rażąco naruszających przepisy prawa antymonopolowego. Jednocześnie Prezes Urzędu zaniechał
uwzględnienia szeregu okoliczności, które powinny wpłynąć na obniżenie wysokości kary, takich jak motywy działania Izby, którymi była
chęć zapewnienia realizacji ustawowych zadań oraz realizacji dobra publicznego, podejmowanie przez Izbę w toku postępowania przez
Prezesem Urzędu prób wypracowania we współpracy z nim innego rozwiązania kwestii objętych postępowaniem oraz chęci Izby zapewnienia
zgodności Zasad Etyki z międzynarodowymi regulacjami i postulatami wyznaczającymi standardy wykonywania zawodu architekta.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
W dniu 24 listopada 2002 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów uchwałą nr 19 wprowadził do Zasad Etyki Zawodu
Architekta art. 28 pkt 4 w brzmieniu: „Architekt nie powinien uczestniczyć w konkursach i przetargach na prace projektowe, w których
jedynym kryterium jest cena”. Powyższa zmiana weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. Wskazane brzmienie art. 28 pkt 4 Zasad Etyki
obowiązywało do dnia 18 grudnia 2005 r. W dniu 17 listopada 2005 r. na stronie internetowej IA opublikowano nowy Kodeks Etyki
Zawodowej Architektów, przyjęty uchwałą III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 18 czerwca 2005 r. nie
zawierający w swej treści postanowienia w brzmieniu art. 28 pkt 4 ZEZA. W okresie obowiązywania art. 28 pkt 4 w podanym wyżej
brzmieniu w stosunku do architektów, którym zarzucono naruszenie sformułowanej w tym przepisie zasady, Okręgowe Izby
Architektów wszczynały postępowania dyscyplinarne w związku z naruszeniem Zasad Etyki. W okresie od 2002 do 2005 r.
zamawiający organizowali na terytorium Polski przetargi na wykonanie prac architektonicznych lub na prace, których niezbędnym
elementem było wykonanie prac architektonicznych, w których to przetargach jedynym kryterium oceny złożonych ofert była cena.
Architekci w Polsce wykonują zawód nie tylko w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, lecz również są zatrudniani
w spółkach lub innych jednostkach, do których zadań należy wyłącznie projektowanie architektoniczne lub projektowanie
architektoniczne jest jedną z usług świadczonych przez taki podmiot.
Sąd zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Istotnie, jak to wywodzi Izba w odwołaniu, kluczową w niniejszej sprawie kwestią wymagającą wyjaśnienia równolegle do samej
oceny na gruncie art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej przepisu art. 28 pkt 4 Zasad Etyki, jest ustalenie granic prawnych kompetencji
samorządu architektów. Prawdą jest, że art. 17 ust. 1 Konstytucji RP przyznaje Izbie prawo do reprezentowania osób wykonujących
zawód architekta, będący zawodem zaufania publicznego oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Uszczegółowieniem powyższego są uprawnienia Izby określone w ustawie
samorządowej, a w szczególności przyznane Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów w art. 31 pkt 10 tej ustawy, prawo uchwalania
zasad etyki zawodowej architekta. Powyższe zasady etyki wprowadzone prawomocną uchwałą organu samorządu architektów wiążą
wszystkich członków samorządu, a zgodnie z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 41 pkt 2 ustawy samorządowej niezastosowanie się do nich
podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odnośnie charakteru prawnego Zasad Etyki nie ulega wątpliwości, że nie mają one
charakteru norm prawa powszechnie obowiązującego. Nie jest zatem możliwe, aby norma postępowania wyznaczona zasadą etyki
pozostawała w kolizji z odpowiednią normą prawną. Gdyby ustawodawca dopuszczał możliwość kolizji zasad etyki z normami
prawnymi, po pierwsze należało by ustalić reguły kolizji tych norm, po drugie nie miałoby sensu wprowadzanie zasad etyki jako
odrębnej kategorii norm regulujących stosunki społeczne. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości analizy skutków wprowadzenia
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Zasad Etyki z punktu widzenia ich zgodności z przepisami prawa, w tym prawa antymonopolowego. Przedmiotem analizy prowadzonej
na potrzeby art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej nie jest bowiem norma postępowania wyznaczona art. 28 pkt 4 Zasad Etyki, lecz
porozumienie, którego wyrazem jest uchwała organu Izby jako związku przedsiębiorców, wprowadzająca w życie powyższą zasadę
etyki. Otóż w kontekście regulacji konstytucyjnych należy wskazać, że granicą dopuszczalności podjęcia uchwały wprowadzającej taką
zasadę jest interes publiczny i postulat jego ochrony. Dodatkowo uchwała powinna być wyrazem sprawowania pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodu przez architektów. Dopiero przyjęcie, że wprowadzenie przez Izbę art. 28 pkt 4 Zasad Etyki spełniło powyższe
kryteria umożliwiłoby rozważanie, na ile działanie podjęte przez Izbę zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP może podlegać ocenie
z punktu widzenia art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Zdaniem Sądu Izba podejmując uchwałę z dnia 24 listopada 2002 r. nie spełniła żadnego ze wskazanych wyżej kryteriów
wyznaczonych przez art. 17 Konstytucji RP. Izba nie wykazała związku pomiędzy zakazaniem architektom udziału w przetargach na
wykonanie projektów architektonicznych, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a jakimkolwiek dobrem publicznym.
O ile można zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest dobrem publicznym zapewnienie odpowiedniej jakości architektury i środowiska
przestrzennego, w którym żyją obywatele, to nadal Sąd nie widzi związku pomiędzy umożliwieniem realizacji tego dobra a zakazaniem
architektom występowania w niektórych kategoriach przetargów. Założeniem przyjmowanym przez Izbę jest tutaj bezpośrednie
przełożenie możliwości konkurencji architektów wyłącznie w oparciu o kryterium ceny ich usług, na niską jakość ich pracy. Taki pogląd
jest nie do przyjęcia w kontekście materiału dowodowego sprawy. Powód nie wykazał bowiem, że konkurencja cenowa wyklucza
wykonanie projektu zgodnie z regułami sztuki, w tym także estetyki.
Nadto, nawet jeżeli taka relacja występuje i rzeczywiście interes publiczny cierpi w przypadku, gdy kryterium oceny ofert
w przetargach na usługi projektowania architektonicznego jest wyłącznie cena, to i tak przyjęcie art. 28 pkt 4 nie jest środkiem realizacji
i ochrony tego interesu. Takimi środkami są odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych umożliwiające usunięcie wad
w zakresie sposobu sformułowania kryteriów oceny ofert. Poza tym Izba ma prawo wszczynania postępowania dyscyplinarnego wobec
architektów, których praca nie spełnia kryteriów jakościowych i formalnych określonych w ustawie samorządowej. Sąd podziela
stanowisko Izby, że projekty architektoniczne spełniają kryteria utworów w rozumieniu prawa autorskiego i w przeważającej
większości przypadków do przetargów dotyczących tego typu prac będzie stosował się art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
Jednak przyjęcie, że pewna kategoria przetargów organizowana jest z naruszeniem prawa nie może usprawiedliwiać zakazu
uczestnictwa w takich przetargach w ogólności. Ponadto, jeżeli Izba widzi zagrożenie dla dobra publicznego w omawianej kategorii
przetargów, może ona zgodnie ze swoimi uprawnieniami inicjować działania zmierzające do wprowadzenia odpowiednich zmian
w prawie, takich jak np. wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego.
Jeżeli chodzi o drugie kryterium, którego łączne spełnienie z omawianymi wyżej umożliwiałoby stwierdzenie zgodności działania
Izby z art. 17 Konstytucji RP, tj. kryterium działania w celu sprawowania pieczy nad należytym wykonaniem zawodu, to znów nie sposób
podzielić stanowiska Izby. Izba nie wykazała, że zakaz uczestnictwa w określonej kategorii przetargów służy zapewnieniu należytego
wykonania zawodu architekta. Powyższe stanowi po prostu zakaz wykonywania tego zawodu w ogóle w sytuacji, gdy miałoby ono
nastąpić po uczestnictwie w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocenie przepisów ustawy antymonopolowej podlegają te wszystkie działania organu samorządu
zawodowego, które wykraczają poza jego ustawowe kompetencje, a zarazem wywołują negatywne skutki w zakresie rozwoju wolnej
konkurencji. Przechodząc do istotnej w sprawie kwestii oceny porozumienia Izby jako związku przedsiębiorców polegającego na podjęciu
przez jego organ uchwały wprowadzającej do Zasad Etyki art. 28 pkt 4, z punktu widzenia art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej, Sąd
podziela ocenę zawartą w zaskarżonej decyzji. Porozumienie zakazujące w określonych warunkach (tj. w przypadku przetargów na
usługi projektowania architektonicznego, organizowanych zarówno przez podmioty sektora zamówień publicznych, jak i podmioty
prywatne, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena) ma bezpośrednio co najmniej na celu ograniczenie konkurencji na rynku
właściwym. Powyższe ograniczenie przejawia się w uniemożliwieniu, w określonych przypadkach, zawierania umów o świadczenie
usług projektowania architektonicznego architektom - tj. wszystkim osobom, które zgodnie z prawem mogą takie usługi świadczyć.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu, zgodnie z którym art. 28 pkt 4 Zasad Etyki ograniczał również swobodę
konkurowania w omawianej kategorii przetargów innym niż architekci podmiotom - przedsiębiorcom zatrudniającym architektów, jak
również współpracownikom architektów. Powyższe zjawisko zachodziło w przypadku, kiedy dany przetarg dotyczył prac, w których
projekt architektoniczny był tylko jednym z elementów realizacji zamówienia. Bezsprzecznie również art. 28 pkt 4 ograniczał swobodę
zamawiających w ustalaniu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w przetargu, w sytuacji gdy prawo dozwala na takie działanie.
W szczególności dotyczy to podmiotów organizujących przetargi, do których nie stosuje się reżimów prawa zamówień publicznych,
spoza sektora zamówień publicznych. Twierdzenie Izby, że podjęcie uchwały wprowadzającej art. 28 pkt 4 Zasad Etyki nie ogranicza
konkurencji, jest nieprawidłowe. Architekci, w sytuacji obowiązywania tego przepisu, w żadnym razie nie mają, swobody decydowania
o sposobie skonstruowania oferty ani nie mają żadnej swobody decyzji w toku procedury zamówieniowej, skoro nie mogą oni, bez
narażenia się na odpowiedzialność dyscyplinarną, złożyć jakiejkolwiek oferty w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ich ofert
jest cena.
W odwołaniu Izba zarzuciła Prezesowi Urzędu również bezprawne przyjęcie, że Prezes Urzędu jest organem właściwym do
orzekania w sprawach zgodności z prawem powszechnie obowiązującym uchwał organów Izby podjętych w interesie publicznym oraz
w ramach wykonywania ustawowych obowiązków samorządu zawodowego. Odnośnie tego zarzutu należy wskazać po pierwsze, że
zdaniem Sądu jak to zostało wyżej wywiedzione, działanie Izby polegające na przyjęciu art. 28 pkt 4 Zasad Etyki wykracza poza
ustawowe obowiązki i uprawnienia samorządu zawodowego architektów, jak również nie służyły realizacji interesu publicznego. Nie są
trafne również argumenty Izby o możliwości zastąpienia nadzoru prowadzonego przez Prezesa Urzędu w zakresie przestrzegania przez
przedsiębiorców przepisów prawa antymonopolowego, nadzorem innych organów. Artykuł 24 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy
antymonopolowej przyznają Prezesowi Urzędu samoistne uprawnienia do sprawowania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców
przepisów tej ustawy. Powyższa ocena jest niezależna od oceny dokonywanej w tym zakresie przez inne osoby i organy, bez względu
na ich charakter. Przyznanie przepisem prawa ogólnych uprawnień nadzorczych nad Izbą innym podmiotom w żadnym razie nie
wyklucza uprawnień Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem, że nie zostaną przekroczone ich granice przedmiotowe określone ustawą
antymonopolową. Nie można zatem przyjąć, że realizacja albo brak realizacji przez właściwego Ministra jego uprawnień nadzorczych
wobec uchwał organów Izby, wyklucza lub ogranicza możliwość niezależnej oceny tych uchwał przez Prezesa Urzędu z punktu
widzenia zgodności z przepisami ustawy antymonopolowej. Sąd podziela również dokonaną w sprawie przez Prezesa Urzędu
interpretację art. 4 pkt 1, 2 oraz 4 lit. c ustawy antymonopolowej. Izba jest związkiem przedsiębiorców w rozumieniu powyższych
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przepisów, a uchwały jej organów wypełniają sformułowaną w nich definicję porozumienia. Zadaniem Sądu wszyscy architekci jako
osoby prowadzące działalność w ramach wykonywania zawodu architekta są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa
antymonopolowego. Jednak nawet przyjęcie, zgodnie ze stanowiskiem Izby, że nie wszyscy architekci - członkowie Izby, są
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy antymonopolowej, nie zmienia faktu, że pozostałą część architektów należy uznać za
przedsiębiorców, co umożliwia z kolei przyznanie Izbie statusu związku przedsiębiorców. Powyższe rozróżnienie byłoby bardziej
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyby członkowie Izby niebędący przedsiębiorcami, nie byli objęci zakresem podmiotowym art. 28
pkt 4 Zasad Etyki. Jednakże powyższy przepis stosował się jednakowo do wszystkich zrzeszonych w Izbie architektów.
W zakresie zarzutu naruszenia przez Prezesa Urzędu art. 101 i 104 ustawy antymonopolowej oraz art. 6 i 8 Kpa, Sąd nie podziela
stanowiska Izby. Prezes Urzędu przy wymierzaniu kary zachował ograniczenia określone w art. 101 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Jednocześnie Prezes Urzędu dokonał prawidłowej i wyczerpującej analizy okoliczności wskazanych w art. 104 ustawy, a ocena
dokonana w tym zakresie jest prawidłowa. Zdaniem Sądu nie jest możliwe proste porównanie, jak to uczyniła Izba, wysokości ani
nawet współczynnika procentowego wymierzonej kary, w przypadku naruszenia ustawy przez Izbę w niniejszej sprawie, z innymi
naruszeniami cytowanymi w odwołaniu. Nie są trafne również argumenty wskazujące konkretne intencje Izby przy dokonywaniu
naruszenia prawa, ani prowadzenia przez Izbę rozmów, po wszczęciu postępowania antymonopolowego, w celu wypracowania
wspólnego z Prezesem Urzędu stanowiska, co do zapisów Zasad Etyki. Przyjmując nawet, że powyższe okoliczności zaistniały
i powinny mieć wpływ na wymiar kary, wysokość kary wymierzonej przez Prezesa Urzędu była odpowiednia w kontekście zasad
wyznaczonych w art. 101 oraz 104 ustawy antymonopolowej.
Sąd oddalił wnioski Izby o przeprowadzenie dowodów określonych w pkt 4-7 odwołania z dnia 3 października 2006 r. Zdaniem Sądu
żaden z powyższych dowodów nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a okoliczności wskazane w powyższych wnioskach
albo nie wymagały przeprowadzenia dowodu jako znane Sądowi z urzędu, albo dotyczyły interpretacji obowiązującego prawa,
a nie ustalenia okoliczności faktycznych. Jak stwierdzono wyżej Sąd podziela stanowisko Izby odnośnie twórczego charakteru
projektów architektonicznych oraz spełnienia przez nie kryteriów uznania ich za utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Okoliczność
ta nie wpływa jednak na ocenę działań Izby z punktu widzenia przepisów ustawy antymonopolowej. Jednocześnie Izba nie wykazała,
aby na rozstrzygnięcie sprawy miało wywrzeć ustalenie przez Sąd, jaka jest definicja projektu architektonicznego oraz czy termin:
„projekt architektoniczny” obejmuje dokumentację inwentaryzacyjną lub konserwatorską, jak również, jakie są sposoby i techniki
sporządzania projektu architektonicznego. Z kolei wniosek o przeprowadzenie dowodu na okoliczność poprawności metodologicznej
i reprezentatywność ankiet przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu w toku postępowania antymonopolowego w zakresie, w jakim
dotyczą one architektów, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, bowiem Sąd nie opierał się przy wydawaniu wyroku na
wynikach powyższych ankiet. Natomiast w toku postępowania przed Prezesem Urzędu ankiety były tylko jednym z elementów
postępowania dowodowego i zdaniem Sądu ich treść stanowiąca w przeważającej mierze o ocenach dokonywanych przez
architektów, nie prowadziła do żadnych istotnych ustaleń faktycznych. Natomiast jeżeli chodzi o ankiety przesłane przez 26 gmin
w Polsce są one w ocenie Sądu wystarczającym materiałem dowodowym dla przyjęcia, że co najmniej część gmin w Polsce
organizowało istotną liczbę przetargów na prace architektoniczne, w których jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zdaniem Sądu
postępowanie dowodowe przeprowadzone przez Prezesa Urzędu doprowadziło do dostatecznego wyjaśnienia sprawy i umożliwiło
wydanie prawidłowej decyzji. Należy zwrócić uwagę, że najistotniejszą okolicznością w sprawie było samo wejście w życie art. 28 pkt 4
Zasad Etyki. Kwestie związane z oceną tego przepisu z punktu widzenia jego celu lub efektu, jaki wywarł on na konkurencję na rynku
właściwym, w dużej mierze wynikały bezpośrednio z jego literalnej wykładni.
W związku z powyższym na podstawie art. 47931a §1 Kpc Sąd orzekł jak w sentencji. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie
art. 98 §1 Kpc.
8
WYROK
z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie z odwołania Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 12/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2007 r.
w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Lukas Bank S.A. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 października 2006 r.
Nr RWR-41/2006:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Lukas Bank S.A. we Wrocławiu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł (trzysta
sześćdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr RWR-41/2006 z dnia 27 października 2006 r., pozwany Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów uznał
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, wskazaną w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, działanie powoda Lukas Bank S.A. we Wrocławiu, polegające na braku podania we wzorcu umownym pod nazwą
„Umowa o przyznanie limitu kredytowego i Umowa o wydanie i korzystanie z karty kredytowej Maxima Plus” - informacji na temat
zasad spłaty kredytu zaciąganego w związku z korzystaniem z karty „Maxima Plus”, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) i nakazał zaniechanie jej stosowania.
W pkt II decyzji pozwany, jako środek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu
wykonania nakazu określił: Uzupełnienie przez Lukas Bank S.A. we Wrocławiu powyższego wzorca umownego o informacje na temat
zasad spłaty kredytu zaciąganego w związku z korzystaniem z karty „Maxima Plus”, w szczególności precyzyjne wskazanie warunków,
jakie musi spełniać klient, aby nie ponosić kosztów odsetek z tytułu transakcji bezgotówkowych w sytuacji, gdy te warunki nie będą
spełnione. Uzupełnienia wzorca umownego o przedmiotową informację należy dokonać także we wszystkich umowach zawartych
przed datą uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.
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W pkt III pozwany nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzję Prezes UOKiK oparł na następujących ustaleniach.
Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2006 r., Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez
Bank zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, poprzez brak podania we wzorcu umownym pod
nazwą „Umowa o przyznaniu limitu kredytowego i Umowa o wydanie i korzystanie z karty kredytowej Maxima Plus”, informacji na
temat zasad spłaty kredytu zaciąganego w związku z korzystaniem z karty ,,Maxima Plus”.
Prezes UOKiK ustalił, iż na mocy postanowienia Zarządu Banku Nr 25/2005 z dnia 6 maja 2005 r., z dniem 9 maja 2005 r.
wprowadzono do oferty nowy produkt - kartę kredytową „Maxima Plus”. Na potrzeby obsługi karty wprowadzono następujące wzory
dokumentów: a) wzór umowy o przyznanie limitu i wydanie karty kredytowej „Maxima Plus”, b) regulamin przyznawania i korzystania
z limitu kredytowego i karty kredytowej „Maxima Plus”, c) tabelę opłat i prowizji dla karty kredytowej Maxima Plus.
Kwestia spłaty zadłużenia karty Maxima Plus została uregulowana we wzorcu umownym pod nazwą „Umowa o przyznaniu limitu
kredytowego Nr (...) i Umowa o wydanie i korzystanie z karty kredytowej Maxima Plus Nr (…)” odwołującym się do regulaminu limitu.
Regulamin limitu określał, iż każda częściowa spłata zadłużenia karty w okresie rozliczeniowym (bez żadnych opóźnień) powoduje
naliczenie odsetek od całej kwoty zadłużenia z tytułu transakcji bezgotówkowych, w danym okresie rozliczeniowym.
Prezes UOKiK stwierdził, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100,
poz. 1081 ze zm.) umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać „zasady i terminy spłaty kredytu”. Tekst wzorca umownego nie
zawiera cytowanej wyżej informacji na temat zasad rozliczenia karty „Maxima Plus” ujętych szczegółowo w regulaminie przyznawania
i korzystania z limitu kredytowego i karty kredytowej. Prezes UOKiK stwierdził, iż informacje na temat zasad i terminu spłaty kredytu
winny być zawarte w umowie o kredyt konsumencki, a nie w regulaminie. Uznając, iż działanie Banku narusza art. 23a ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes UOKiK wydał w dniu
27 października 2006 r. decyzję RWR-41/2006.
Odwołanie od pkt II decyzji, tj. w zakresie nakazu usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
w odniesieniu do wzorców umownych, które nie zostały wykonane w dacie otrzymania decyzji złożył powodowy Lukas Bank S.A.
wnosząc o zmianę decyzji w zaskarżonym zakresie i orzeczenie, iż nakaz usunięcia naruszeń dotyczy tylko umów zawieranych po dacie
otrzymania przez Lukas Bank decyzji.
Powód nie kwestionuje nałożonego przez Prezesa UOKiK nakazu zmiany stosowanego przez Bank wzorca umownego, stwierdził
natomiast, iż realizacja pkt II decyzji wiązałaby się dla powoda z koniecznością skierowania do konsumentów korespondencji
zawierającej jednostronne oświadczenie woli Banku, co biorąc pod uwagę ok. 400.000 umów o kartę kredytową ,,Maxima Plus”
wiązałoby się z dużym nakładem pracy i spowodowałoby dla powoda duże obciążenie organizacyjne i logistyczne oraz zakłóciłoby
bieżącą obsługę klientów. Ponadto sytuacja klientów, którzy zawarli z Bankiem umowę o kartę kredytową, a którzy jeszcze nie dokonali
spłaty kredytu zaciągniętego w związku z jej korzystaniem, faktycznie nie ulegnie zmianie w zakresie stosowanej przez Bank praktyki
odnoszącej się do obciążenia konsumentów odsetkami od całkowitego zadłużenia kredytu spłaconego częściowo.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Bezsporne w sprawie jest, iż zawarte z konsumentami umowy o przyznanie limitu kredytowego i umowy o wydanie i korzystanie
z karty kredytowej „Maxima Plus” nie zawierały wszystkich obligatoryjnych postanowień wymaganych ustawą z dnia 20 lipca 2001 r.
o kredycie konsumenckim. Zważywszy, iż określone ustawą obligatoryjne postanowienia umowy o kredyt konsumencki zawierają
informację o zakresie praw i obowiązków konsumentów, zapewniając konsumentom szczególną ochronę prawną w stosunkach
umownych z profesjonalnymi podmiotami udzielającymi kredytów oraz fakt, iż ustawa o kredycie konsumenckim obowiązuje od
września 2002 r., zaś kartę kredytową „Maxima Plus” wprowadzono (z naruszeniem ustawy) do obrotu w maju 2005 r., argument co do
nadmiernych kosztów banku celem „naprawy” swojego błędu jest mało przekonujący. Ograniczenie się zaś Banku do niestosowania
nieprawidłowych umów z przyszłymi klientami Banku pozbawia dotychczasowych klientów pełnego dostępu w umowie do istotnych
informacji o zasadach spłaty kredytu. Informacji, które winny być zawarte w umowie od samego początku.
31a
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji (art. 479 Kpc).
O kosztach orzeczono stosowanie do art. 98 i 99 Kpc.
9
Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie doręczonych w miesiącach:
październik, listopad, grudzień 2007 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyrok z dnia 6.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 102/06) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 23/06) w sprawie z odwołania Związku Komunalnego Gmin Komunikacja
Międzygminna w Olkuszu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 6 w niniejszym
numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 12.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 72/05) w sprawie z odwołania Sped-Pro S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 73/05) w sprawie z odwołania PKP Cargo S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 24.07.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/06) w sprawie z odwołania Marguard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.08.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 89/06) w sprawie z odwołania Jacka Nowakowskiego i Johnson & Johnson Poland
Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.09.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 3/07) w sprawie z odwołania EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. we Wrocławiu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.09.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 91/06) w sprawie z odwołania Polskiego Konsorcjum Gospodarczego S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.09.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 125/06) w sprawie z odwołania Izby Architektów w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 7 w niniejszym numerze Dziennika).
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10. Wyrok z dnia 18.09.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 1/07) w sprawie z odwołania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 27.09.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 118/06) w sprawie z odwołania Gminy Puchaczów przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12. Wyrok z dnia 1.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 41/07) w sprawie z odwołania SKF Poznań S.A. w Poznaniu przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Wyrok z dnia 4.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 88/06) w sprawie z odwołania Sped-Pro S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 16.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 4/07) w sprawie z odwołania Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zgierzu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 23.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 12/07) w sprawie z odwołania Lukas Bank S.A. we Wrocławiu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 8 w niniejszym numerze Dziennika).
16. Wyrok z dnia 25.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 29/07) w sprawie z odwołania Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 26.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 13/07) w sprawie z odwołania Gepard Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18. Wyrok z dnia 29.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 122/06) w sprawie z odwołania Tele2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19. Wyrok z dnia 5.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 24/06) w sprawie z odwołania Media Express Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 5.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 34/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach
Sp. z o.o. w Węgrzycach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 7.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 26/07) w sprawie z odwołania CA Immo Holding B. V. w Hoofddorp (Holandia)
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 7.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 27/07) w sprawie z odwołania Central European Warsaw Investment s.a.r.l.
w Luksemburgu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
23. Wyrok z dnia 16.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 49/07) w sprawie z odwołania Tomasza U. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
24. Wyrok z dnia 19.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 42/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKOM
Sp. z o.o. w Nysie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25. Wyrok z dnia 21.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 17/06) w sprawie z odwołania Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Bogatyni przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
26. Wyrok z dnia 3.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 44/07) w sprawie z odwołania DEXTEL Sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10
Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2007 r.
1.

Wyrok z dnia 22.06.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 8/07) w sprawie z odwołania Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego
S.A. w Broniszach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 18.07.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 296/07) w sprawie z odwołania Gminy Miejskiej Kościan przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 19.07.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 767/06) w sprawie z odwołania Franpress Sp. z o.o. we Wrocławiu i Ruch S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 22.08.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 414/07) w sprawie z odwołania Tesco Poland Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 12.09.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 415/07) w sprawie z odwołania Powszechnej Agencji Internet PAI S.A. w Łodzi
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 12.09.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 416/07) w sprawie z odwołania Stanisława Pieklika przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 20.09.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 612/07) w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 17.10.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1259/06) w sprawie z odwołania Elżbiety Cz.-G. Radio Puls w Płocku i in. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 17.10.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 156/07) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 17.10.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 856/07) w sprawie z odwołania Skarbu Państwa - Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 25.10.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 496/07) w sprawie z odwołania RWE STOEN S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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