TREŒÆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZÊDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
51 - z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Polsk¹ Wytwórniê Papierów
Wartoœciowych S.A. w Warszawie i Miasto Bydgoszcz za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RBG-13/2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
52 - z dnia 18 wrzeœnia 2006 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Izbê Architektów
w Warszawie za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê (Nr DOK-106/2006) . . . . . . . . . . . 141
53 - z dnia 18 wrzeœnia 2006 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Polifarb Cieszyn we
Wroc³awiu i in. za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê (Nr DOK-107/2006) . . . . . . . . . . 145
54 - z dnia z 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów przez „REAL” - Sp. z o.o. i Spó³ka Sp. k. w Warszawie (Nr RLU-25/2006) . . . . . . 147
55 -z dnia 28 wrzeœnia 2006 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie (Nr DOK-112/2006) . . . . . . . . . 150
56 - z dnia 29 wrzeœnia 2006 r. w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów przez Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w £odzi (Nr RLU-28/2006) 152
57 - wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2006 r. . . . . . . . . . . . . . .

155

ORZECZENIA S¥DU OKRÊGOWEGO W WARSZAWIE S¥DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
58 -z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie z odwo³ania Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII Ama 9/05). . . . . . . . . 160
59 - z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie z odwo³ania Miasta Katowice przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII Ama 64/05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
60 - z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII Ama 31/05) . . 165
61 - z dnia 14 wrzeœnia 2006 r. w sprawie z odwo³ania TVN 24 Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII Ama 71/05) . . . . . . . . 167
62 - wykaz wyroków dorêczonych w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2006 r. . . . . . . . . . . .

170

ORZECZENIA S¥DU APELACYJNEGO W WARSZAWIE
63 - z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej DOM 2000 Brzeziny
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt
VI ACa 1438/05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
64 - z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie z odwo³ania Jacka Nowakowskiego prowadz¹cego Hurtowniê
Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych HURTOFARM w Sosnowcu i Johnson &
Johnson Poland Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Sygn. akt VI ACa 133/06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
65 - wykaz wyroków dorêczonych w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2006 r. . . . . . . . . . . .

176

ORZECZENIE S¥DU NAJWY¯SZEGO
66 - z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie z odwo³ania Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Sp. z o.o.
w upad³oœci w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SZP 3/06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

DZIENNIK URZÊDOWY NR 4

138

51
DECYZJA
z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartoœciowych S.A.
w Warszawie i Miasto Bydgoszcz za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RBG-13/2006)
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, a tak¿e §3 ust. 3 i §6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za
ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
praktykê Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych S.A. z siedzib¹ w Warszawie oraz Miasta Bydgoszcz, polegaj¹c¹ na zawarciu
porozumienia, którego celem oraz skutkiem by³o naruszenie konkurencji na bydgoskim rynku us³ug fotograficznych w sektorze
zdjêæ do dokumentów personalizowanych, poprzez zawarcie umowy, na mocy której Miasto Bydgoszcz zobowi¹za³o siê do
maksymalnego wykorzystania przekazanego mu przez Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie stanowiska
do nieodp³atnego wykonywania zdjêæ cyfrowych wszystkim petentom sk³adaj¹cym wnioski o wydanie prawa jazdy lub œwiadectwa
kwalifikacji, co ogranicza³o dostêp do rynku i eliminowa³o z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem, i nakazuje siê
zaniechanie jej stosowania.
II. 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, a tak¿e §3 ust. 3 i §6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za
ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy, praktykê Polskiej Wytwórni Papierów
Wartoœciowych S.A. z siedzib¹ w Warszawie oraz Powiatu Nakielskiego, polegaj¹c¹ na zawarciu porozumienia, którego celem oraz
skutkiem by³o naruszenie konkurencji na nakielskim rynku us³ug fotograficznych w sektorze zdjêæ do dokumentów
personalizowanych, poprzez zawarcie umowy, na mocy której Powiat Nakielski zobowi¹za³ siê do maksymalnego wykorzystania
przekazanego mu przez Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie stanowiska do nieodp³atnego
wykonywania zdjêæ cyfrowych wszystkim petentom sk³adaj¹cym wnioski o wydanie prawa jazdy lub œwiadectwa kwalifikacji, co
ogranicza³o dostêp do rynku i eliminowa³o z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem, i nakazuje siê zaniechanie jej
stosowania.
III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia
w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za naruszenie zakazu okreœlonego w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
nak³ada siê na Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartoœciowych S.A. z siedzib¹ w Warszawie karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 595.711,00 z³,
p³atn¹ do Bud¿etu Pañstwa.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 23 wrzeœnia 2004 r. Janusz Sz. i Wojciech P. (przedsiêbiorcy prowadz¹cy w Bydgoszczy zak³ady fotograficzne)
wyst¹pili do Prezesa UOKiK - Delegatury UOKiK w Bydgoszczy z proœb¹ o wszczêcie postêpowania przeciwko Miastu Bydgoszcz
(zwane dalej „Miastem” b¹dŸ „Uczestnikiem”) i Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie (zwana dalej
„PWPW” b¹dŸ „Uczestnikiem”) pod zarzutem nieodp³atnego œwiadczenia us³ug fotograficznych przez Wydzia³ Komunikacji Urzêdu
Miasta, co zmierza do wyeliminowania z rynku zak³adów fotograficznych i przejêcia ca³ego rynku us³ug fotograficznych w zakresie
zdjêæ do dokumentów przez PWPW (ostatecznie proœba ta nie uzyska³a formy wniosku o wszczêcie postêpowania
antymonopolowego, lecz stanowi³a podstawê wszczêcia postêpowania z urzêdu). Wobec powy¿szego […] Prezes UOKiK wszcz¹³
w niniejszej sprawie postêpowanie wyjaœniaj¹ce, którego celem by³o zbadanie bydgoskiego rynku us³ug fotograficznych w sektorze
zdjêæ do dokumentów, w celu wstêpnego ustalenia, czy nast¹pi³o na nim naruszenie przepisów ustawy uzasadniaj¹ce wszczêcie
postêpowania antymonopolowego.
W toku postêpowania wyjaœniaj¹cego, Prezes UOKiK wstêpnie ustali³, ¿e wprowadzenie przez PWPW tzw. pilota¿u bezp³atnego
wykonywania zdjêæ do praw jazdy w technice cyfrowej bezpoœrednio w urzêdach uczestnicz¹cych w programie starostw i miast
(zwany dalej „pilota¿em” b¹dŸ „programem”) mog³o stanowiæ praktykê naruszaj¹c¹ konkurencjê na rynku us³ug fotograficznych
w sektorze zdjêæ do dokumentów. Ustalono, i¿ praktyka ta mo¿e wywieraæ negatywne dla rynku skutki, co uzasadnia wszczêcie
postêpowania antymonopolowego.
[…] Prezes UOKiK […] wszcz¹³ […]: 1. postêpowanie antymonopolowe przeciwko PWPW oraz przeciwko Miastu Bydgoszcz w
zwi¹zku z zarzutem zawarcia porozumienia, którego celem lub skutkiem jest naruszenie konkurencji na bydgoskim rynku us³ug
fotograficznych w sektorze zdjêæ do dokumentów personalizowanych, polegaj¹cego na zawarciu umowy, na mocy której Miasto
Bydgoszcz zobowi¹za³o siê do maksymalnego wykorzystania przekazanego mu przez PWPW stanowiska (kabina) do nieodp³atnego
wykonywania zdjêæ cyfrowych wszystkim petentom sk³adaj¹cym wnioski o wydanie prawa jazdy lub œwiadectwa kwalifikacji, co mo¿e
ograniczaæ dostêp do rynku lub eliminowaæ z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem i stanowiæ praktykê, o której mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustaw¹”), 2. postêpowanie
antymonopolowe przeciwko PWPW oraz przeciwko Powiatowi Nakielskiemu (zwany dalej „Powiatem” b¹dŸ „Uczestnikiem”)
w zwi¹zku z to¿samym zarzutem zawarcia porozumienia, którego celem lub skutkiem jest naruszenie konkurencji na nakielskim rynku
us³ug fotograficznych w sektorze zdjêæ do dokumentów personalizowanych, polegaj¹cego na zawarciu umowy, na mocy której Powiat
Nakielski zobowi¹za³ siê do maksymalnego wykorzystania przekazanego mu przez PWPW stanowiska (kabina) do nieodp³atnego
wykonywania zdjêæ cyfrowych wszystkim petentom sk³adaj¹cym wnioski o wydanie prawa jazdy lub œwiadectwa kwalifikacji, co mo¿e
ograniczaæ dostêp do rynku lub eliminowaæ z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem i stanowiæ praktykê, o której mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy, oraz postanowi³ o ³¹cznym rozpoznaniu tych zarzutów w jednym postêpowaniu antymonopolowym […].
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[…] Prezes UOKiK wyjaœnia, i¿ dalsze rozwa¿ania bêd¹ dotyczy³y ³¹cznie obu porozumieñ (pkt I i pkt II sentencji), tj. zawartego przez
PWPW z Miastem Bydgoszcz oraz zawartego przez PWPW z Powiatem Nakielskim, które - co sta³o siê podstaw¹ wspólnego
rozpoznania obu zarzutów w ramach jednego postêpowania antymonopolowego - mia³y to¿sam¹ treœæ, to¿same okolicznoœci
dotycz¹ce ich zawarcia, realizacji oraz zaniechania, a dotyczy³y jedynie odrêbnych rynków geograficznych, co uniemo¿liwi³o
postawienie jednego zarzutu porozumienia wszystkim Uczestnikom tego postêpowania. […] Organ antymonopolowy ustali³ w toku
postêpowania, i¿ praktyka, jakiej dopuœcili siê Uczestnicy dotknê³a rynku (lokalnych rynków us³ug fotograficznych) jako ca³oœci,
tj. wszystkich jego uczestników. W szczególnoœci, naruszony zosta³ interes zak³adów fotograficznych, które utraci³y czêœæ rynku na
rzecz PWPW, a w jeszcze wy¿szym stopniu zosta³ on zagro¿ony, podobnie jak interes samych konsumentów.
W ocenie Prezesa UOKiK, interes konsumentów winien byæ zagwarantowany istnieniem konkurencyjnego rynku us³ug
fotograficznych w zakresie zdjêæ do dokumentów, o ile ograniczenia konkurencji nie s¹ konieczne ze wzglêdów technicznych b¹dŸ
organizacyjnych albo nie s¹ wynikiem regulacji prawnych stanowi¹cych normê szczególn¹ wobec art. 5 i art. 8 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Mimo wyjaœnieñ Uczestników, i¿ opierali oni swoje dzia³ania o plany wprowadzenia nowych regulacji
prawnych oraz zapewnili zastosowanie nowoczesnych œrodków technicznych gwarantuj¹cych postêp w dziedzinie wykonywania
zdjêæ do dokumentów, Prezes UOKiK uzna³, i¿ okolicznoœci te nie mog¹ usprawiedliwiaæ rozwa¿anej praktyki, o czym mowa w dalszej
czêœci uzasadnienia.
O naruszeniu oraz istotnym zagro¿eniu interesu publicznego w niniejszej sprawie przes¹dzaj¹ skutki stwierdzonej praktyki, która
w d³u¿szej perspektywie czasu nie dawa³a konkurentom PWPW (fotografom) szans na podjêcie rzeczywistej konkurencji. Przes¹dza³
o tym fakt, ¿e zdjêcia w urzêdach mia³y byæ wykonywane obligatoryjnie nawet tym osobom, które za³¹cz¹ do wniosku o prawo jazdy
fotografiê wykonan¹ w zak³adzie fotograficznym (zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cego prawa) i ca³kowita bezp³atnoœæ zdjêæ
wykonywanych w urzêdach. Istotna by³a tak¿e d³ugotrwa³oœæ praktyki, tj. ok. 2,5-letni czas trwania pilota¿u z zamiarem jego
przekszta³cenia w praktykê trwa³¹ (przy czym samo porozumienie, o treœci jak wy¿ej, zosta³o zawarte jeszcze wczeœniej). […]
Prezes UOKiK ustali³, ¿e do naruszenia konkurencji dosz³o w niniejszej sprawie na lokalnych rynkach Miasta Bydgoszcz i Powiatu
Nakielskiego (rynki geograficzne) œwiadczenia us³ug fotograficznych w sektorze zdjêæ do dokumentów personalizowanych (rynek
produktowy). Bior¹c pod uwagê to¿same parametry zdjêæ do praw jazdy i zdjêæ do dowodów osobistych, nale¿a³o uznaæ, i¿ us³ugi
wykonania tych zdjêæ stanowi¹ jeden rynek produktowy. Decyduj¹ce znaczenie ma tu mo¿liwoœæ zamiennego przeznaczenia zdjêcia na
potrzeby wydania obu tych dokumentów. Tak okreœlony rynek wyró¿nia siê istotnymi cechami, w tym przede wszystkim
przeznaczeniem zdjêæ, od innych us³ug fotograficznych (np. w zakresie zdjêæ okolicznoœciowych, plenerowych, reklamowych itp.).
W ocenie organu antymonopolowego, bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje podzia³ zdjêæ na wykonane w technologii
analogowej i cyfrowej. […]
Podstaw¹ antykonkurencyjnych porozumieñ PWPW z Miastem Bydgoszcz i Powiatem Nakielskim nie by³a si³a rynkowa
zajmowana przez Uczestników na okreœlonych powy¿ej rynkach, lecz ich pozycja na rynkach powi¹zanych (przedsiêbiorcy wystêpuj¹cy
na ró¿nych szczeblach obrotu):
1. krajowym rynku produkcji dokumentów praw jazdy, na którym PWPW posiada pozycjê monopolisty, posiadaj¹c wy³¹cznoœæ na
produkcjê dokumentów praw jazdy i œwiadectw kwalifikacji;
2. lokalnym rynku udostêpniania infrastruktury i zasobów Wydzia³u Uprawnieñ Komunikacyjnych Urzêdu Miasta Bydgoszczy w celu
œwiadczenia us³ugi wykonywania zdjêæ do praw jazdy;
3. lokalnym rynku udostêpniania infrastruktury i zasobów Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Nakle w celu
œwiadczenia us³ugi wykonywania zdjêæ do praw jazdy. […]
W ocenie Prezesa UOKiK, mimo podobieñstwa do rynku us³ug wynajmu lokali pod dzia³alnoœæ zak³adów fotograficznych, nawet
tych mieszcz¹cych siê w bliskim s¹siedztwie wydzia³u komunikacji, us³uga udostêpniania infrastruktury i zasobów wydzia³ów
komunikacji jest rynkiem szczególnym, oferuj¹cym produkt, który nie ma swoich substytutów. Decyduje o tym bezpoœrednie
powi¹zanie funkcjonalne pomiêdzy miejscem wykonania zdjêcia i miejscem z³o¿enia wniosku o wydanie prawa jazdy, co buduje wœród
konsumentów przekonanie, i¿ wykonanie zdjêcia w urzêdzie jest obligatoryjnym elementem Systemu KIEROWCA. W niniejszej
sprawie istotne jest równie¿ powi¹zanie personalne, gdy¿ urzêdnik odbieraj¹cy wniosek o wydanie prawa jazdy jest jednoczeœnie
przedstawicielem przedsiêbiorcy œwiadcz¹cego us³ugê wykonania zdjêcia (PWPW). Tym samym, zasadnym jest wyodrêbnienie tak
szczególnych rynków, na których Miasto Bydgoszcz i Powiat Nakielski posiadaj¹ monopol, jako jedyni dysponenci urzêdów
prowadz¹cych obs³ugê organów wydaj¹cych uprawnienia do kierowania pojazdami na danym terenie. […]
Prezes UOKiK uzna³, i¿ monopolistyczna pozycja posiadana przez Uczestników na powy¿szych, powi¹zanych rynkach, umo¿liwia
im istotn¹ ingerencjê w zale¿ny rynek us³ug fotograficznych w sektorze zdjêæ do dokumentów personalizowanych. W ocenie organu
antymonopolowego, powy¿sze ustalenia s¹ wystarczaj¹ce dla uznania, ¿e przedmiotowe porozumienia nie maj¹ cech porozumienia
bagatelnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. Tak wiêc nie s¹ one wy³¹czone spod zakazu z art. 5 ustawy, co czyni koniecznym
dokonanie merytorycznej oceny zarzutów postawionych Uczestnikom postêpowania. […] Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie
z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wy³¹czenia okreœlonych porozumieñ wertykalnych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych
konkurencjê […]. Porozumienia bêd¹ce przedmiotem niniejszego postêpowania nie kwalifikuj¹ siê do wy³¹czenia, o którym mowa,
gdy¿ nak³adaj¹ na zainteresowanych przedsiêbiorców ograniczenia w dostêpie do rynku, które nie s¹ niezbêdne dla polepszenia
produkcji praw jazdy, lub dla postêpu technicznego lub gospodarczego. […] Stworzy³y one Uczestnikom mo¿liwoœæ wyeliminowania
konkurencji na rynkach w³aœciwych.
Porozumienia ograniczaj¹ce dostêp do rynku lub eliminuj¹ce z rynku uznawane s¹ za jedno z najpowa¿niejszych naruszeñ prawa
konkurencji. W analizowanej sprawie zosta³y one zawarte przez przedsiêbiorców funkcjonuj¹cych na odmiennych, jednak
powi¹zanych ze sob¹ rynkach, którzy dysponuj¹ si³¹ umo¿liwiaj¹c¹ im kszta³towanie warunków konkurencji na zale¿nych rynkach
œwiadczenia us³ug fotograficznych w sektorze zdjêæ do dokumentów personalizowanych. Mo¿liwoœæ ta zosta³a wykorzystana przez
Uczestników z naruszeniem regu³ prawa antymonopolowego. W ocenie Prezesa UOKiK, naruszenie konkurencji w obu jego formach
(zarówno ograniczenie dostêpu, jak i eliminacja z rynku) by³y zarówno celem, jak i skutkiem uzgodnionego dzia³ania uczestników
zmowy. Celem stwierdzonych praktyk, co Uczestnicy przyznawali otwarcie, motywuj¹c swój zamiar dobrem konsumentów, by³o
doprowadzenie do wykonywania zdjêæ do praw jazdy (a w przysz³oœci do wszystkich dokumentów personalizowanych na terenie
ca³ego kraju) wy³¹cznie przez PWPW na terenie wydzia³ów komunikacji powiatów uczestnicz¹cych w pilota¿u. Natomiast skutkiem
by³o uzyskanie przez PWPW istotnego udzia³u w nowym dla niej, konkurencyjnym rynku produktowym, ze szkod¹ dla fotografów
i zagro¿eniem interesów konsumentów. Na niedozwolony charakter analizowanych porozumieñ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce, zasadnicze
elementy. Po pierwsze, uzgodnienie (dokonane na piœmie w formie umowy zawartej pomiêdzy dwoma przedsiêbiorcami), ¿e zdjêcia
cyfrowe do praw jazdy bêd¹ wykonywane za poœrednictwem urz¹dzeñ montowanych przez PWPW w wydzia³ach komunikacji
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wszystkim petentom, przy czym, w pierwotnych za³o¿eniach (okreœlaj¹cych pocz¹tkowy zamiar Uczestników wyra¿ony w chwili
zawarcia porozumieñ), zdjêcia te mia³y byæ wykonywane wszystkim osobom sk³adaj¹cym wniosek o wydanie dokumentu („petenci”),
nawet tym, które przynios³y ze sob¹ zdjêcie wykonane w zak³adzie fotograficznym (skutkiem takiego postêpowania mog³o byæ
zdyskredytowanie zak³adów fotograficznych w oczach konsumentów, którzy mogli domagaæ siê nawet zwrotu ceny zdjêæ, skoro te
mo¿na wykonaæ nieodp³atnie w urzêdzie). Po drugie, nieodp³atnoœæ zdjêæ wykonywanych przez PWPW, co by³o przedmiotem
niepisanego uzgodnienia Uczestników, stanowi¹c istotn¹ zasadê realizacji pilota¿u, oraz warunek uczestnictwa w nim powiatów.
[…] Odnoœnie pierwszego z elementów, Prezes UOKiK podkreœla, i¿ co do zasady, nie kwestionuje takiego rozwi¹zania i przyjmuje
argument PWPW, i¿ jest ono stosowane w innych krajach europejskich. Zamierzeniem organu antymonopolowego nie jest
zahamowanie postêpu technologicznego oraz innowacji w zakresie techniki wykonywania i obróbki zdjêæ cyfrowych, a tak¿e ich
wykorzystania w procesie produkcji dokumentów komunikacyjnych b¹dŸ jakichkolwiek innych dokumentów personalizowanych.
W ocenie Prezesa UOKiK, uczestnicy procesu wydawania dokumentów komunikacyjnych powinni jednak rozwa¿yæ ju¿ na etapie
projektu tego rozwi¹zania, czy istniej¹ mo¿liwoœci techniczne i organizacyjne udzia³u w wykonywaniu zdjêæ cyfrowych do praw jazdy
zak³adów fotograficznych, w tym jako operatorów stanowisk do wykonywania zdjêæ w urzêdach. Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci, ¿e
fotografowie posiadaj¹cy bogat¹ wiedzê i doœwiadczenie niezbêdne dla wykonywania zdjêæ oraz obs³ugi specjalistycznego sprzêtu
winni byæ preferowani ponad urzêdników reprezentuj¹cych PWPW, nawet po ich przeszkoleniu. Aby unikn¹æ zarzutu uprzywilejowania
PWPW b¹dŸ jakiegokolwiek innego przedsiêbiorcy powiaty winny stosowaæ w tym przypadku otwart¹ dla wszystkich konkurentów
(istniej¹cych b¹dŸ potencjalnych) procedurê przetargow¹.
Mimo i¿ zapis dotycz¹cy nieodp³atnoœci nie by³ przedmiotem umów zawartych przez Uczestników na piœmie, to jednak stanowi³ on
warunek uczestnictwa powiatów w pilota¿u i by³ im przedstawiony przez PWPW ju¿ w pierwszej ofercie udzia³u w tym programie,
a nastêpnie zaakceptowany i stosowany w praktyce. Tak wiêc, na równi z zapisem umownym dotycz¹cym maksymalizacji
wykonywania zdjêæ wszystkim petentom, podlega definicji z art. 4 pkt 4 ustawy, bêd¹c uzgodnieniem dokonanym w jakiejkolwiek
formie (lit. b) i razem z nim wspó³tworzy zakwestionowan¹ praktykê. Jedn¹ z barier, która istotnie wypacza warunki niezbêdne dla
rozwoju konkurencji, jest d³ugotrwa³e, nieodp³atne œwiadczenie us³ug (dumping cenowy wykraczaj¹cy poza zwyczajow¹ definicjê tego
pojêcia - cena ni¿sza od uzasadnionych kosztów). Celem takiego dzia³ania jest z regu³y - zak³adaj¹c racjonalnoœæ dzia³ania
przedsiêbiorcy - eliminacja konkurentów z rynku i jego przejêcie, z zamiarem póŸniejszego dyktatu cenowego wobec konsumentów
pozbawionych mo¿liwoœci wyboru spoœród zró¿nicowanych ofert konkuruj¹cych ze sob¹ przedsiêbiorców.
Okolicznoœci¹ niesporn¹ w niniejszej sprawie by³ fakt nieodp³atnego wykonywania zdjêæ przez PWPW w urzêdach
uczestnicz¹cych w pilota¿u, przez ca³y okres jego trwania, a¿ do zamkniêcia postêpowania dowodowego w niniejszej sprawie. […]
Zdaniem Prezesa UOKiK, zasadniczym instrumentem konkurencji na rozwa¿anym rynku jest cena zdjêcia. Formu³a zdjêæ
nieodp³atnych pozostawia³a zak³adom fotograficznym jedynie niewielkie pole dla podjêcia konkurencyjnej walki z PWPW. Nie mo¿na
wymagaæ od przedsiêbiorców, aby d¹¿¹c do konkurencyjnoœci swoich us³ug œwiadczyli je nieodp³atnie b¹dŸ ograniczyli siê wy³¹cznie
do konkurencji jakoœci¹ us³ug. O ile jakoœæ fotografii ma decyduj¹ce znaczenie dla zdjêæ okolicznoœciowych b¹dŸ plenerowych, to
w przypadku zdjêæ do dokumentów, w tym praw jazdy, dla zdecydowanej wiêkszoœci konsumentów ma znaczenie drugoplanowe.
Œwiadczy o tym równie¿ fakt, ¿e czynnoœæ wykonywania zdjêæ w urzêdach zosta³a zlecona przez PWPW urzêdnikom nie posiadaj¹cym
wiedzy i doœwiadczenia zawodowych fotografów. Tak¿e z informacji udzielonych przez ankietowanych fotografów wynika, ¿e o ile nie
obawiaj¹ siê oni konkurencji jakoœci¹ swoich zdjêæ, to jest to argument niewystarczaj¹cy w œwietle nieodp³atnoœci zdjêæ
wykonywanych w urzêdach. Bior¹c pod uwagê, i¿ PWPW jest przedsiêbiorc¹ kieruj¹cym siê rachunkiem ekonomicznym, nale¿a³o
oceniæ, kto poniesie koszty wykonywania nieodp³atnych zdjêæ. Zebrane w sprawie dokumenty œwiadcz¹, i¿ PWPW dokona³a kalkulacji
kosztów inwestycji zwi¹zanej z wyposa¿eniem powiatów w stanowiska do wykonywania zdjêæ cyfrowych, ich serwisowaniem,
niezbêdnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem urzêdników, i planowa³a je rozliczyæ w podwy¿szonej op³acie za wydanie prawa
jazdy b¹dŸ dodatkowej op³acie. […]
W ocenie Prezesa UOKiK, nie do zaakceptowania s¹ propozycje zmierzaj¹ce do ukrycia ceny zdjêcia w op³acie za wydanie
dokumentu prawa jazdy (poza przypadkiem wyraŸnego zapisu ustawy, która okreœla³aby taki skutek). Zachowanie transparentnych
warunków konkurencji na rynku œwiadczenia us³ug fotograficznych wymaga odrêbnej odp³atnoœci z tytu³u wydania urzêdowego
dokumentu prawa jazdy, która to op³ata ma charakter op³aty administracyjnej, i odrêbnej op³aty za wykonanie zdjêcia. W szczególnoœci,
nagannym by³oby wprowadzenie podwy¿ki op³at za wydanie prawa jazdy dla wszystkich osób wystêpuj¹cych z wnioskiem, niezale¿nie
od tego, ¿e czêœæ z nich korzysta z us³ug zak³adów fotograficznych. W takim przypadku, czêœæ konsumentów subsydiowa³aby
pozosta³ych, p³ac¹c za zdjêcie wykonane w zak³adzie fotograficznym i dodatkowo, w czêœci pokrywaj¹c koszt zdjêæ wykonywanych
przez PWPW innym osobom. Ostatecznie, PWPW nie zdecydowa³a siê na wprowadzenie ¿adnego z rozwi¹zañ, co przemawia za
wydaniem decyzji w oparciu o art. 9 ustawy (nakazanie zaniechania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê). Sprzeciw powiatów co do
wprowadzenia odp³atnoœci za zdjêcia wykonywane w urzêdach, nie mo¿e byæ okolicznoœci¹ zwalniaj¹c¹ PWPW z odpowiedzialnoœci za
naruszenie regu³ konkurencji. […] Jeœli powiaty nie wyra¿a³y (nie wyra¿aj¹) zgody na odp³atne wykonywanie zdjêæ w urzêdach, to
PWPW winna odst¹piæ od ich wykonywania, oraz - jeœli jej rzeczywistym celem jest poprawa jakoœci i aktualnoœci zdjêæ - zmodyfikowaæ
zasady programu tak, aby cele te mog³y zostaæ osi¹gniête poprzez umo¿liwienie dostarczania zdjêæ cyfrowych wykonanych
w zak³adach fotograficznych. […]
Zdaniem Prezesa UOKiK, jedynie nieznajomoœæ wœród konsumentów faktu, i¿ zdjêcia w urzêdach s¹ wykonywane nieodp³atnie,
poza okolicznoœci¹ dotycz¹c¹ braku zainstalowania stanowisk do wykonywania zdjêæ cyfrowych w WORD-ach, spowodowa³a, ¿e
w okresie trwaj¹cego pilota¿u nie nast¹pi³a ca³kowita eliminacja zak³adów fotograficznych z lokalnych rynków us³ug fotograficznych
w zakresie zdjêæ do dokumentów personalizowanych (do praw jazdy). Jednak wy³¹cznie kwesti¹ czasu jest utrwalenie siê
w œwiadomoœci konsumentów wiedzy o takiej mo¿liwoœci. […]
Zdaniem Prezesa UOKiK, niezasadne jest tak¿e twierdzenie, ¿e skoro planowana podwy¿ka op³aty za wydanie prawa jazdy b¹dŸ
wysokoœæ odrêbnej op³aty za wykonanie zdjêcia w urzêdzie bêdzie ni¿sza ni¿ koszt zdjêæ wykonywanych obecnie przez zak³ady
fotograficzne, to dzia³anie Uczestników jest korzystne dla konsumentów. Brak jest gwarancji, ¿e po uzyskaniu wy³¹cznoœci na rynku,
PWPW nie zechce nadu¿yæ swojej pozycji dla narzucenia konsumentom cen nadmiernie wygórowanych (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy)
b¹dŸ poddaæ ich innym praktykom eksploatacyjnym. Zapobie¿eniu takiej mo¿liwoœci s³u¿y zachowanie warunków niezbêdnych dla
dalszego rozwoju konkurencji.
[…] Prezes UOKiK uzna³, i¿ rozpatrywane praktyki wype³niaj¹ przes³anki wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowi¹c zakazane
porozumienia, których celem i skutkiem jest ograniczenie konkurencji na lokalnych rynkach œwiadczenia us³ug fotograficznych w
sektorze zdjêæ do dokumentów personalizowanych Miasta Bydgoszcz i Powiatu Nakielskiego, oraz nakaza³ zaniechanie ich
stosowania.
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[…] Rozstrzygaj¹c o karze pieniê¿nej i postanawiaj¹c o jej na³o¿eniu jedynie na PWPW, Prezes UOKiK uwzglêdni³, ¿e inicjatorem
porozumieñ, jak i ca³ego pilota¿u, by³a PWPW, która wystosowa³a do powiatów zaproszenie do udzia³u oraz samodzielnie okreœli³a jego
zasady. Rola Miasta i Powiatu by³a w tym zakresie bierna i Prezes UOKiK nie ma w¹tpliwoœci, ¿e uleg³y one sugestii PWPW […],
¿e proponowane rozwi¹zanie by³o prezentowane przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury oraz zyska³o ich aprobatê. O ile
umyœlnoœæ dzia³ania by³a niew¹tpliwa po stronie PWPW, która sama przyznawa³a, ¿e jej celem jest ca³kowita monopolizacja rynku
zdjêæ do dokumentów personalizowanych, o tyle powiaty wykaza³y siê raczej niewiedz¹ co do zakazanego charakteru podejmowanych
dzia³añ i wol¹ zapewnienia swoim mieszkañcom bezp³atnych us³ug. Tak¿e korzyœci rynkowe, w tym ewentualne ekonomiczne,
wi¹¿¹ce siê z planowan¹ podwy¿k¹ op³at za wydanie dokumentów praw jazdy b¹dŸ wprowadzeniem op³aty za same zdjêcia, mia³y byæ
udzia³em samej PWPW. Samorz¹dy mia³y natomiast partycypowaæ wy³¹cznie w kosztach programu, gdy¿ zobowi¹za³y siê do
nieodp³atnego oddelegowania swoich pracowników do wykonywania zdjêæ na rzecz PWPW. Istotnym by³ równie¿ fakt, ¿e zarzuty
postawione w niniejszym postêpowaniu objê³y jedynie 2 rynki geograficzne spoœród 16, które zosta³y dotkniête antykonkurencyjnymi
skutkami pilota¿u. Prezes UOKiK postanowi³ nie wszczynaæ postêpowañ antymonopolowych w sprawie porozumieñ zawartych przez
PWPW z powiatami objêtymi obszarem innych Delegatur Urzêdu ni¿ bydgoska uznaj¹c, i¿ mimo to, cel niniejszego postêpowania
zostanie osi¹gniêty z uwagi na jednakowe zasady pilota¿u obowi¹zuj¹ce na wszystkich rynkach. Okolicznoœæ ta nie mo¿e prowadziæ do
sytuacji, w której Miasto Bydgoszcz i Powiat Nakielski bêd¹ wyró¿nione na tle innych uczestników pilota¿u poprzez na³o¿enie kar
pieniê¿nych. Wobec powy¿szego, zasadnym by³o na³o¿enie kary pieniê¿nej jedynie na PWPW. W przypadku Miasta i Powiatu
wystarczaj¹co dotkliw¹ sankcj¹ jest samo uznanie ich dzia³añ za niedozwolone. […]
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze okolicznoœci, Prezes UOKiK postanowi³, ¿e zasadnym jest na³o¿enie na PWPW kary pieniê¿nej.
52
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Izbê Architektów w Warszawie
za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr DOK-106/2006)
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek Grzegorza S., architekta prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z siedzib¹ w Poznaniu, przeciwko Izbie Architektów z siedzib¹ w Warszawie, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy, zawarcie przez Izbê Architektów w Warszawie zakazanego prawem porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê,
polegaj¹cego na ustaleniu bezpoœrednio przez Izbê Architektów w Warszawie warunków sprzeda¿y prac projektowych cz³onków
tej Izby na krajowym rynku us³ug architektonicznych w wyniku przyjêcia w art. 28 pkt 4 Zasad Etyki Zawodu Architekta,
wprowadzonych w ¿ycie w drodze uchwa³y z dnia 24 listopada 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów,
postanowienia zakazuj¹cego cz³onkom tej Izby uczestnictwa w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium
oceny prac jest cena - i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 18 grudnia 2005 r.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, za naruszenie zakazu
okreœlonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Izbê Architektów
w Warszawie karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 215.000 z³, p³atn¹ do bud¿etu Pañstwa.
III. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów odmawia przyznania Izbie Architektów zwrotu kosztów postêpowania antymonopolowego.
UZASADNIENIE
W dniu 15 kwietnia 2005 r. do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) wp³yn¹³ wniosek […]
przedsiêbiorcy Grzegorza S. - architekta, prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Poznaniu (zwanego dalej „wnioskodawc¹”),
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego wobec Izby Architektów z siedzib¹ w Warszawie (zwanej dalej „IA” lub „Izb¹
Architektów”), która wed³ug wnioskodawcy stosuje praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê na rynku us³ug architektonicznych, polegaj¹ce
na przyjêciu w Zasadach Etyki Zawodu Architekta (zwanych dalej „Zasadami Etyki” lub „ZEZA”), wprowadzonych w drodze uchwa³y
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r., postanowienia art. 28 pkt 4 w brzmieniu: „Architekt
nie powinien uczestniczyæ w konkursach i przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium jest cena” […], co narusza
art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹”,
oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów,
zwanej dalej „ustaw¹ o samorz¹dach zawodowych”.
[…] Zdaniem wnioskodawcy zakaz ten narusza art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej z uwagi na to, ¿e mo¿e ograniczaæ
konkurencjê poprzez ustalenie warunku, polegaj¹cego na braku mo¿liwoœci oferowania us³ug architektonicznych w drodze przetargu
w sytuacji, w której jedynym kryterium oceny prac jest cena. W zwi¹zku z powy¿szym Prezes UOKiK […] wszcz¹³ postêpowanie
antymonopolowe przeciwko Izbie Architektów pod zarzutem stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez zawarcie
zakazanego ustaw¹ antymonopolow¹ porozumienia, polegaj¹cego na ustaleniu bezpoœrednio przez Izbê Architektów warunków
sprzeda¿y prac projektowych cz³onków tej Izby na krajowym rynku us³ug architektonicznych […].
Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
[…] W przedmiotowej sprawie, przyjêcie art. 28 pkt 4 ZEZA przez IA, ustalaj¹cego warunki sprzeda¿y prac projektowych, a w
konsekwencji zakazuj¹cego udzia³u architektom w przetargach, w których jedynym kryterium oceny prac jest cena, jednoznacznie
pogarsza sytuacjê rynkow¹ konkurentów (architektów, biur projektowych zatrudniaj¹cych architektów i projektantów innych
specjalnoœci). Zasada etyki zawarta w art. 28 pkt 4 zgodnie ze Statutem Izby Architektów wi¹¿e bowiem wszystkich architektów
zarówno obecnych, jak i potencjalnych cz³onków Izby, którzy bêd¹ chcieli wykonywaæ zawód architekta w przysz³oœci, a jej
nieprzestrzeganie podlega sankcjom dyscyplinarnym. Postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA godzi nie tylko w interesy konkuruj¹cych
architektów i biur projektowych zatrudniaj¹cych architektów, lecz równie¿ w interesy klientów (inwestorów), którzy mogliby uzyskaæ
szerszy dostêp do us³ug architektonicznych, a wiêc potencjalny kr¹g poszkodowanych uczestników rynku jest znacznie szerszy ni¿
wynika³oby to ze struktury konkurencji na rynku bêd¹cym przedmiotem porozumienia. W zwi¹zku z tym postêpowanie w niniejszej
sprawie by³o zasadne i konieczne z punktu widzenia ochrony interesu publicznego.
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[…] Dzia³ania przedsiêbiorców, stanowi¹ce praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, ujawniaj¹ siê na rynku w³aœciwym. Rynek
w³aœciwy okreœla p³aszczyznê wspó³zawodnictwa konkurentów w prowadzonej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej. Ustalenie rynku
w³aœciwego w danej sprawie ma zatem istotne znaczenie dla prawid³owego stosowania przepisów ustawy antymonopolowej. […]
Prezes UOKiK uzna³, i¿ w przedmiotowym postêpowaniu rynkiem w³aœciwym produktowo jest rynek us³ug architektonicznych, które
obejmuj¹ projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia, a ponadto ich realizacjê, nadzór nad
procesem ich powstawania. Rynek ten jest rynkiem reglamentowanym, z uwagi na koniecznoœæ uzyskania uprawnieñ budowlanych
w specjalnoœci architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, w zakresie okreœlonym w art. 14 ust. 3 pkt 1
Prawa budowlanego, oraz koniecznoœæ wpisu na listê cz³onków okrêgowej izby architektów (przynale¿noœæ do OIA), który nastêpuje na
podstawie uchwa³y okrêgowej rady izby. W konsekwencji zakres œwiadczenia us³ug projektowania architektonicznego wynika
z posiadania uprawnieñ do pe³nienia samodzielnych funkcji w budownictwie i stosownie do art. 20 Prawa budowlanego obejmuje
m.in. opracowanie projektu budowlanego, zapewnienie udzia³u w opracowaniu projektu osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoœci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowañ
projektowych, sporz¹dzenie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ze wzglêdu na specyfikê projektowanego
obiektu budowlanego, a tak¿e uzyskanie wymaganych opinii i sprawdzeñ rozwi¹zañ projektowych w zakresie wynikaj¹cym
z przepisów. […]
Reglamentacja podmiotowa i przedmiotowa us³ug projektowania architektonicznego powoduje, ¿e us³ugi te charakteryzuje brak
zastêpowalnoœci oraz wysoka komplementarnoœæ z us³ugami projektowania pozosta³ych specjalnoœci oraz w dalszej kolejnoœci
z szeroko rozumianymi us³ugami budowlanymi, które œwiadczone s¹ w ramach ca³ego procesu budowlanego. Jak ju¿ wy¿ej wskazano,
us³ugi architektoniczne mo¿e œwiadczyæ wy³¹cznie osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane w specjalnoœci architektonicznej oraz
legitymuj¹ca siê przynale¿noœci¹ do w³aœciwej okrêgowej izby architektów. Kryterium to oraz heterogenicznoœæ (tj. ró¿norodnoœæ
œwiadczeñ wchodz¹cych w sk³ad us³ugi, okreœlonych przepisami prawa budowlanego co do zakresu projektowania
architektonicznego), determinuj¹ fakt nieistnienia substytucyjnoœci poda¿owej tych us³ug. […]
Rynkiem w³aœciwym geograficznie jest rynek krajowy, z uwagi na fakt, ¿e Izba Architektów jest obligatoryjn¹ krajow¹ korporacj¹
zawodow¹ zrzeszaj¹c¹ architektów posiadaj¹cych uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów prawa polskiego,
obowi¹zuj¹cych na terenie kraju. Architekci posiadaj¹cy stosowne uprawnienia mog¹ œwiadczyæ us³ugi projektowania
architektonicznego obiektów budowlanych na obszarze ca³ego kraju (projekty mog¹ byæ wykonywane przez przedsiêbiorcê maj¹cego
siedzibê bardzo nieraz odleg³¹ od miejsca planowanej inwestycji). Inne czynniki, takie jak: bariery prawne, znacz¹ce ró¿nice cen,
koniecznoœæ ponoszenia znacznych kosztów transportu, nieodzownoœæ dzia³ania w realiach lokalnych itp., których zaistnienie mog³oby
uprawdopodabniaæ twierdzenie o istnieniu odrêbnego obszaru, na którym wystêpuj¹ wystarczaj¹co homogeniczne warunki konkurencji,
w przedmiotowej sprawie nie maj¹ miejsca. St¹d te¿ nale¿a³o uznaæ, ¿e aspekt geograficzny tego rynku ma wymiar krajowy.
Reasumuj¹c, analizowany rynek w³aœciwy jest krajowym rynkiem us³ug architektonicznych. Jego uczestnikami s¹ konkuruj¹cy ze
sob¹ przedsiêbiorcy (architekci, biura zatrudniaj¹ce architektów itp.), posiadaj¹cy stosowne uprawnienia w zakresie projektowania
architektonicznego (poda¿ us³ug projektowych), œwiadcz¹cy us³ugi architektoniczne na rzecz inwestorów prywatnych i publicznych
(strona popytowa). […]
Postêpowanie antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê mo¿e byæ wszczête jedynie wobec podmiotów
posiadaj¹cych status przedsiêbiorcy lub zwi¹zku przedsiêbiorców w rozumieniu ustawy antymonopolowej.
Zarzut w niniejszej sprawie dotyczy zawarcia zakazanego porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê przez Izbê Architektów, która
zrzesza architektów - cz³onków samorz¹du zawodowego na podstawie art. 3 ustawy o samorz¹dach zawodowych. Zgodnie z art. 4 pkt
2 ustawy antymonopolowej zwi¹zkiem przedsiêbiorców s¹ izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców, jak równie¿
zwi¹zki tych organizacji. Definicji tej odpowiada Izba Architektów, wobec czego nie ma w¹tpliwoœci, ¿e samorz¹d zawodowy
architektów jest zwi¹zkiem przedsiêbiorców, którego uchwa³y podlegaj¹ ocenie w trybie tej ustawy. Natomiast architekci jako osoby
fizyczne wykonuj¹ce zawód we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek lub prowadz¹ce dzia³alnoœæ w ramach wykonywania takiego
zawodu, s¹ przedsiêbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b ustawy antymonopolowej.
W myœl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, zakazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce na m.in. ustalaniu bezpoœrednio lub poœrednio
warunków sprzeda¿y lub zakupu towarów, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 4 lit. c ww. ustawy przez porozumienia rozumie siê uchwa³y
lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub ich organów statutowych. Zatem uchwa³a w sprawie ZEZA z dnia 24 listopada 2002 r.
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w zakresie wykraczaj¹cym poza ustawowe zadania samorz¹du zawodowego
architektów, w pe³ni podlega rygorom prawa antymonopolowego. Odnoœnie do uprawnieñ organu antymonopolowego do oceny
dzia³añ samorz¹du zawodowego jednoznaczne stanowisko zaj¹³ S¹d Antymonopolowy w wyroku z dnia 6 lipca 1994 r. prezentuj¹c
pogl¹d, ¿e je¿eli dzia³alnoœæ samorz¹du zawodowego mieœci siê w granicach kompetencji wynikaj¹cych z przepisów okreœlaj¹cych jego
ustrój, to jako legalna nie podlega ocenie ustawy antymonopolowej, chocia¿by nawet dzia³alnoœæ samorz¹du narusza³a cele chronione
t¹ ustaw¹. Podlegaj¹ natomiast ocenie przepisów ustawy antymonopolowej dzia³ania samorz¹du zawodowego, które wykraczaj¹ poza
jego ustawowe kompetencje, a zarazem wywo³uj¹ negatywne skutki w zakresie rozwoju wolnej konkurencji. Przyjêcie odmiennego
stanowiska oznacza³oby „(…) trudn¹ do zaakceptowania zgodê na wykorzystywanie dzia³alnoœci organów samorz¹du zawodowego
jako kamufla¿u dla prowadzenia ukrytych dzia³añ godz¹cych w woln¹ konkurencjê i tym samym naruszaj¹cych ustawê
antymonopolow¹. Podleg³oœæ ustawom (…) nie mo¿e byæ rozumiana jedynie jako gwarancja niezale¿noœci samorz¹du, ale tak¿e jako
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy nakaz przestrzegania ca³ego porz¹dku prawnego, w tym tak¿e i ustawy antymonopolowej”. […]
W ocenie Prezesa UOKiK w niniejszej sprawie zarówno celem, jak i skutkiem przyjêcia uchwa³¹ w sprawie ZEZA z dnia 24 listopada
2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów postanowienia art. 28 pkt 4 ZEZA, by³o naruszenie konkurencji.
Dla wskazania celu porozumienia konieczne jest odwo³anie siê i zbadanie jego treœci, na podstawie której bêdzie mo¿na ustaliæ, jaki jest
cel danego porozumienia. Ponadto, przy interpretacji celu okreœlonego porozumienia nale¿y uwzglêdniaæ obiektywne kryteria,
oderwane od subiektywnych zamiarów stron czy motywów dzia³ania. Z literalnego brzmienia art. 28 pkt 4 ZEZA, tj.: „Architekt nie
uczestniczy (...) w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena” jednoznacznie wynika cel
porozumienia, który zmierza do ograniczenia suwerennoœci architektów w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych odnoœnie do
us³ug architektonicznych oferowanych w trybie przetargów. Wprawdzie postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA zosta³o wprowadzone na
mocy uchwa³y reprezentantów przedsiêbiorców - delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, ale zgodnie ze Statutem Izby
Architektów wi¹¿e ono tak¿e architektów, którzy nie byli delegatami, ale równie¿ wszystkich potencjalnych cz³onków IA, którzy bêd¹
chcieli wejœæ na ten rynek i wykonywaæ zawód architekta w przysz³oœci.
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Antykonkurencyjny cel porozumienia wynikaj¹cy z art. 28 pkt 4 ZEZA ma bardzo szeroki zasiêg, bowiem dzia³alnoœæ architektów na
rynku us³ug architektonicznych bezpoœrednio wp³ywa na dzia³alnoœæ innych uczestników procesu budowlanego, tj. projektantów
innych specjalnoœci (np. konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych)
oraz inwestorów, do których nale¿y zorganizowanie procesu budowy, w szczególnoœci zapewnienie opracowania projektu budowlanego.
Jak wczeœniej wspomniano projekt budowlany mo¿e sporz¹dzaæ osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnoœci, tj. w takiej, której jest przedmiotowo najwiêcej w projektowanym zamierzeniu. I tak w przypadku prostego budynku
projektowanego przez architekta konieczny jest udzia³ konstruktora, elektryka i instalatora wodno-kanalizacyjnego. Je¿eli zatem
architekci, zgodnie z zawartym porozumieniem, nie uczestnicz¹ w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium ich
oceny jest cena - to ograniczenie wynikaj¹ce z art. 28 pkt 4 ZEZA obejmuje automatycznie projektantów innych ni¿ architektoniczna
specjalnoœci (np. konstruktora, elektryka i instalatora), którzy bior¹ udzia³ w opracowaniu danego projektu budowlanego. Jednoczeœnie
antykonkurencyjny cel zawartego porozumienia obejmuje swoim zasiêgiem wszystkich przedsiêbiorców (tj. biura projektowe),
zatrudniaj¹cych architektów i projektantów innych specjalnoœci, którzy oferuj¹ prace projektowe w trybie przetargów, w których
jedynym kryterium ich oceny jest cena.
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Prezesa UOKiK, celem postanowienia art. 28 pkt 4 ZEZA jest ograniczenie konkurencji na rynku
us³ug projektowania architektonicznego. Postanowienie to bowiem ustala bezpoœrednio, ¿e warunkiem sprzeda¿y prac projektowych
w trybie przetargowym jest wielokryterialna ocena tych prac, eliminuj¹c tym samym mo¿liwoœæ ich sprzeda¿y zarówno przez
niezale¿nych architektów, jak i biura projektowe, we wszystkich przetargach - przy zastosowaniu jednego kryterium, jakim jest cena.
Brak zastêpowalnoœci us³ug architektonicznych i ich komplementarnoœæ z us³ugami innych specjalnoœci powoduje, ¿e
postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA poprzez uniemo¿liwienie uczestnictwa architektów w przetargach dotycz¹cych us³ug
architektonicznych, w których jedynym kryterium oceny prac jest cena, zmierza do ograniczenia suwerennoœci w podejmowaniu
decyzji gospodarczych nie tylko wszystkim podmiotom reprezentuj¹cym stronê poda¿ow¹ us³ug architektonicznych (architektów, biur
projektowych i projektantów innych specjalnoœci), lecz równie¿ wszystkim nabywcom tych us³ug, którymi s¹ inwestorzy
reprezentuj¹cy sektor prywatny oraz inwestorzy reprezentuj¹cy sektor zamówieñ publicznych, tj. jednostki samorz¹du terytorialnego
oraz ich zwi¹zki, jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud¿etowych, pañstwowe
i samorz¹dowe fundusze celowe, pañstwowe szko³y wy¿sze, samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, pañstwowe
i samorz¹dowe instytucje kultury, itd.
Inwestorzy w zale¿noœci od tego, czy dzia³aj¹ w sektorze prywatnym, czy publicznym, w celu zakupu us³ug projektowania
1
5
architektonicznego mog¹ stosowaæ tryb przetargu, okreœlony w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 70 - art. 70 ), b¹dŸ w PZP. Jednak
inwestorzy, mimo ¿e dzia³aj¹ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, nie mog¹ zorganizowaæ przetargu na prace projektowe, w którym
jedynym kryterium oceny tych prac jest cena, bowiem zgodnie z zawartym porozumieniem „Architekt nie uczestniczy (...)
w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena”. W konsekwencji, z uwagi na brak
zastêpowalnoœci us³ug architektonicznych, inwestorzy nie mog¹ - zgodnie ze swoj¹ wol¹ - dokonaæ zakupu us³ug architektonicznych,
oferowanych w warunkach konkurencji cenowej. Postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA, uzale¿niaj¹c sprzeda¿ prac projektowych - w trybie
przetargów - od wielokryterialnej ich oceny, godzi zatem w wolnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej inwestorów,
„wymuszaj¹c” na nich koniecznoœæ ustalania warunków zakupu prac projektowych w trybie przetargów w oparciu o dodatkowe,
oprócz ceny, kryteria. Dla uznania porozumienia za zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej nie jest
konieczne, aby uzgodnione w nim by³y zarówno ceny, jak i inne warunki umów; wystarczaj¹ce jest, aby przedmiotem jego uzgodnienia
by³a wy³¹cznie cena b¹dŸ wy³¹cznie inne warunki umów lub jeden z nich.
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem organu antymonopolowego, postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA uniemo¿liwiaj¹c sprzeda¿ prac
projektowych w trybie przetargów, w których jedynym kryterium jest cena, ma na celu ograniczenie konkurencji na rynku us³ug
architektonicznych.
Argumentacja przedstawiona przez IA, w ocenie organu antymonopolowego, nie znajduje uzasadnienia. Izba Architektów
podnios³a bowiem, ¿e kieruj¹c siê interesem publicznym uchwali³a postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA, aby zapewniæ równowagê
pomiêdzy cen¹ us³ugi a jej jakoœci¹, a ponadto koniecznoœæ jej wprowadzenia wyniknê³a z pewnych mankamentów przepisów PZP,
przede wszystkim z pozostawiaj¹cej wiele do ¿yczenia praktyki ich stosowania.
Prezes UOKiK nie podziela stanowiska Izby Architektów, i¿ konkurencja pomiêdzy architektami nie mo¿e sprowadzaæ siê jedynie
do oferowania jak najni¿szych cen, gdy¿ wp³ywa to negatywnie na jakoœæ œwiadczonych us³ug. Podstawowe znaczenie ma tutaj
kwestia zdefiniowania pojêcia „jakoœæ”. W licznych dyskusjach naukowych odnoœnie do tego terminu ustalono, ¿e jakoœæ posiada
cechy obiektywne, mierzalne, jak masa i kszta³t, oraz subiektywne, oceniane przez ka¿dego inaczej, jak barwa lub zapach.
Wspó³czeœnie definicje k³ad¹ wiêkszy nacisk na spo³eczne aspekty jakoœci, a konkretnie odnosz¹ siê do jakoœci produktu i jego wartoœci
u¿ytkowej. Jakoœæ produktu to zespó³ cech charakteryzuj¹cych przydatnoœæ do spe³niania wymagañ odbiorców, np. trwa³oœæ,
funkcjonalnoœæ, która uzale¿niona jest od stopnia zgodnoœci z wzorcem lub wyspecyfikowanymi wymaganiami. Us³ugodawca musi
oprócz tego braæ pod uwagê zyskownoœæ i dzia³alnoœæ konkurencji. Na podstawie tej definicji mo¿na przyj¹æ, ¿e us³uga projektowania
architektonicznego posiada odpowiedni¹ jakoœæ, jeœli zosta³a wykonana zgodnie z oczekiwaniami zamawiaj¹cego. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e jakoœæ projektu architektoniczno-budowlanego jest gwarantowana poprzez dopuszczenie do jego wykonania wy³¹cznie osób
posiadaj¹cych odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone uzyskanymi uprawnieniami budowlanymi, które to osoby
ponosz¹ za wykonan¹ pracê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ i karn¹. Ponadto wszystkie projekty - poza najprostszymi - musz¹
byæ sprawdzane przez innych specjalistów posiadaj¹cych uprawnienia budowlane bez ograniczeñ, a nastêpnie uzgodnione
z zamawiaj¹cym, specjalistami BHP, sanepidu, ochrony œrodowiska itd. Inn¹ kwesti¹ jest ju¿ jakoœæ architektury, która zale¿y od
zdolnoœci projektuj¹cego architekta.
Nie istniej¹ badania, czy statystyki, i nie przedstawi³a ich tak¿e IA, które potwierdza³yby, ¿e prace projektowe, które zosta³y
wykonane przez oferentów wybranych w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert by³a cena, s¹ gorszej jakoœci, ni¿ gdyby
w kryteriach oceny np. znalaz³y siê takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, warunki nadzoru autorskiego itp. Wrêcz przeciwnie,
w opinii wiêkszoœci ankietowanych inwestorów wykonanie takiego projektu nie skutkowa³o obni¿eniem jakoœci us³ugi. Innym
przyk³adem œwiadcz¹cym o tym, i¿ projekty takie s¹ dobrej, a nawet wysokiej jakoœci jest zrealizowany przez wnioskodawcê projekt
budynku, który zosta³ nagrodzony w konkursie na budowê roku 2004, organizowanym przez Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników
Budownictwa.
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Nie do przyjêcia jest równie¿ argument IA, ¿e postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA zosta³o przyjête w interesie publicznym, stanowi¹c
œrodek dyscyplinuj¹cy zarówno dla cz³onków korporacji, jak i dla zamawiaj¹cych, zapobiegaj¹cy organizacji przetargów, które s¹
sprzeczne z przepisami prawa i nie s³u¿¹ efektywnemu wydatkowaniu œrodków publicznych. Zdaniem organu antymonopolowego,
IA zdecydowanie wykracza poza swoje ustawowe kompetencje ingeruj¹c w obszar dzia³alnoœci inwestorów, którzy dokonuj¹c zakupu
us³ug architektonicznych dzia³aj¹ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym przepisy PZP.
[…] Istotn¹ kwesti¹ w niniejszej sprawie jest analiza tzw. dzia³alnoœci twórczej i kwalifikacji prac architektonicznych w œwietle
przepisów prawa autorskiego z uwagi na fakt powo³ywania przez IA argumentu, i¿ prace architektoniczne s¹ dzie³ami twórczymi
w rozumieniu ww. ustawy. St¹d te¿, zdaniem IA, zakaz zawarty w art. 28 pkt 4 ZEZA, jako m.in. zgodny z art. 2 pkt 5 PZP, znajduje
zastosowanie zawsze w sytuacji organizowania przetargów na us³ugi architektoniczne, w których jedynym kryterium oceny prac jest
cena. Zgodnie bowiem z PZP, przez najkorzystniejsz¹ ofertê nale¿y rozumieæ ofertê, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertê z najni¿sz¹ cen¹, a w przypadku zamówieñ
publicznych w zakresie dzia³alnoœci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie mo¿na z góry opisaæ w sposób jednoznaczny
i wyczerpuj¹cy - ofertê, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu
zamówienia publicznego. W ocenie Izby Architektów prace architektoniczne s¹ zawsze dzie³ami o charakterze twórczym w rozumieniu
prawa autorskiego, tj. s¹ utworami, których nie mo¿na z góry opisaæ w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy. Zatem zamawiaj¹cy
(inwestor) organizuj¹c przetarg na us³ugi architektoniczne ma obowi¹zek w ka¿dym przypadku zastosowania co najmniej
dwukryterialnej oceny ofert.
W ocenie Prezesa UOKiK trafnym jest twierdzenie IA, ¿e postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA znajduje zastosowanie w sytuacji,
w której spe³nione s¹ przes³anki wskazane w art. 2 pkt 5 PZP. Oznacza to, ¿e architekt nie uczestniczy w przetargach na prace
architektoniczne, w których jedynym kryterium oceny prac jest cena, o ile praca ta mieœci siê w zakresie dzia³alnoœci twórczej, której
przedmiotu nie mo¿na z góry opisaæ w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy. Jednak taka sytuacja nie zawsze ma miejsce, bowiem po
pierwsze praca architektoniczna mo¿e nie spe³niaæ przes³anek utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a po drugie nawet stanowi¹c
dzie³o o charakterze twórczym mo¿na j¹ w pewnych sytuacjach opisaæ w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy.
[…] Przyjmuj¹c nawet za³o¿enie, ¿e inwestorzy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia publicznego, jakim jest projekt
architektoniczny, którego nie da siê z góry opisaæ w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy, zastosuj¹ wy³¹cznie jedno kryterium, tj. cenê,
nale¿y stwierdziæ, ¿e dzia³anie takie, jako niezgodne z PZP bêdzie podlega³o odpowiednim sankcjom tej ustawy. Nie stanowi ono
natomiast uzasadnienia i usprawiedliwienia stosowanej przez IA praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w postaci porozumienia
ustalaj¹cego warunki sprzeda¿y us³ug architektonicznych w trybie przetargów.
[…] Z zebranego materia³u dowodowego jednoznacznie wynika, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy PZP nie uniemo¿liwiaj¹ architektom
udzia³u w przetargach o udzielenie zamówienia publicznego na us³ugi projektowania architektonicznego, w których jedynym kryterium
oceny ofert jest cena. Wrêcz przeciwnie, ten tryb mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku projektów architektonicznych, które nie s¹
utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Ponadto […] sam fakt, i¿ przedmiot zamówienia publicznego ma charakter twórczy nie
przes¹dza jeszcze o braku mo¿liwoœci opisania przedmiotu przysz³ej umowy w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy. Z tego wzglêdu
weryfikacja prawid³owoœci czynnoœci zamawiaj¹cego wymaga uwzglêdnienia indywidualnych okolicznoœci ka¿dego z udzielanych
zamówieñ. Natomiast w sytuacji naruszenia przez zamawiaj¹cego art. 2 pkt 5 PZP, oferuj¹cy us³ugi architektoniczne mo¿e skorzystaæ
z odpowiednich œrodków prawnych przewidzianych w procedurze odwo³awczej PZP. Zatem Izba Architektów nie mo¿ne z góry zakazaæ
swoim cz³onkom udzia³u w przetargach na us³ugi architektoniczne, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, dopuszczaj¹c
jedynie mo¿liwoœæ sprzeda¿y us³ug w przypadku wielokryterialnej oceny przedmiotu zamówienia. Ustalenie takich warunków
sprzeda¿y us³ug architektonicznych skutkuje istotnym zniekszta³ceniem regu³ konkurencji na rynku w³aœciwym oraz naruszeniem
interesów zarówno konkurentów, jak i ich klientów oraz poœrednio konsumentów.
Skutki zawartego porozumienia w szczególnoœci dotykaj¹ konkuruj¹cych przedsiêbiorców, nie tylko samodzielnych architektów,
ale przede wszystkim odczuwaj¹ je biura projektowe, tj. wieloosobowe jednostki projektowe, w których architektura jest jedn¹ z wielu
specjalnoœci. […]
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Prezesa UOKiK, postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA, którego celem jest ograniczenie konkurencji,
ujawnia siê na rynku w³aœciwym równie¿ w postaci skutku antykonkurencyjnego zawartego porozumienia, jakim jest ograniczenie
konkurencji. […] W ocenie organu antymonopolowego postanowienie art. 28 pkt 4 ZEZA, ograniczaj¹c konkurencjê na rynku us³ug
projektowania architektonicznego, bezpoœrednio godzi w interesy inwestorów, narzucaj¹c im warunki sprzeda¿y us³ug
architektonicznych, co narusza ich ustawowe prawo do okreœlania sposobu i kryteriów zakupu tych us³ug. Poœrednio negatywnie mo¿e
wp³yn¹æ to na interesy konsumentów - u¿ytkowników danej inwestycji. […]
Prezes UOKiK, zauwa¿aj¹c ca³¹ specyfikê wykonywania zawodu architekta, wynikaj¹c¹ przede wszystkim z ustawowego nadania
temu zawodowi statusu zawodu zaufania publicznego, stoi na stanowisku, ¿e bezspornie zawód ten wykonywany jest w ramach i na
zasadach gospodarki rynkowej. Architekci s¹ wzglêdem siebie konkurentami, przy czym organizacja rynku us³ug projektowania
architektonicznego uwzglêdnia tê specyfikê. Nic wiêc nie stoi na przeszkodzie, by organ antymonopolowy dokonywa³ oceny, czy
i w jakim zakresie ograniczenie wolnoœci wykonywania zawodu ze strony samorz¹du grupuj¹cego osoby wykonuj¹ce zawód zaufania
publicznego, mieœci siê w granicach interesu publicznego dla jego ochrony. Ustawa antymonopolowa nie ingeruje w samo istnienie
i treœæ w³adczych uprawnieñ, lecz jedynie w sposób ich realizowania przez samorz¹d zawodowy. Samorz¹d ten jest podmiotem objêtym
regulacj¹ ustawy antymonopolowej i jako taki nie mo¿e podejmowaæ dzia³añ naruszaj¹cych wartoœci chronione t¹ ustaw¹. Nie mo¿na
jednak akceptowaæ takich przejawów aktywnoœci samorz¹du, które formalnie mieszcz¹c siê w zakresie przyznanych mu kompetencji,
godz¹ jednak w interes publicznoprawny wyra¿aj¹cy siê w koniecznoœci zapewnienia, aby na rynku istnia³a niezak³ócona konkurencja.
[…] W œwietle powy¿szego przeprowadzona przez organ antymonopolowy analiza zebranego w sprawie materia³u dowodowego
jednoznacznie wskazuje, ¿e ww. dzia³anie Izby Architektów spe³nia przes³anki art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy antymonopolowej. […]
Za udowodnione nale¿y uznaæ, i¿ dosz³o do zawarcia przez Izbê Architektów zakazanego porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê,
którego celem i skutkiem by³o ograniczanie konkurencji na rynku us³ug architektonicznych, w postaci ustalania warunków sprzeda¿y
tych us³ug w trybie przetargów. Izba Architektów dopuœci³a siê bezsprzecznie naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy
antymonopolowej, który nie zosta³ wy³¹czony na podstawie art. 6 i 7 ww. ustawy.
Kara pieniê¿na przewidziana w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej z zasady stanowi dolegliwoœæ, któr¹ Prezes UOKiK
mo¿e zastosowaæ w celu zdyscyplinowania przedsiêbiorcy stosuj¹cego praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê. Powo³ywanie siê przez
Izbê Architektów na okolicznoœæ, ¿e kara taka musia³aby zostaæ zap³acona ze œrodków przeznaczonych na dzia³alnoœæ statutow¹ Izby,
z uszczerbkiem dla realizacji jej zadañ, nie ma ¿adnego znaczenia przy okreœlaniu wymiaru nak³adanej przez Prezesa UOKiK kary
pieniê¿nej. Dzia³alnoœæ IA w sferze us³ug œwiadczonych przez osoby wykonuj¹ce zawód zaufania publicznego nie jest przes³ank¹
maj¹c¹ wp³yw na ocenê praktyki naruszaj¹cej konkurencjê, poniewa¿ nie przewiduj¹ tego typu wyj¹tków przepisy ustawy
antymonopolowej.
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[…] Prezes UOKiK uzna³, ¿e waga stwierdzonego niniejsz¹ decyzj¹ naruszenia ustawy antymonopolowej oraz wskazane
wy¿ej okolicznoœci obci¹¿aj¹ce i ³agodz¹ce przes¹dzaj¹ o zasadnoœci na³o¿enia na Izbê Architektów kary pieniê¿nej w wysokoœci
215.000,00 z³. […]
53
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Polifarb Cieszyn we Wroc³awiu i in.
za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr DOK-107/2006)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza stosowanie przez:
Polifarb Cieszyn - Wroc³aw S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu, Praktiker Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, OBI Centrala
Systemowa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie, NOMI S.A. z siedzib¹ w Kielcach, Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu
oraz MGI Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, poprzez zawarcie porozumienia na krajowym
rynku hurtowego obrotu farbami i lakierami, polegaj¹cego na ustalaniu cen odsprzeda¿y nastêpuj¹cych produktów: Akrotix 10L
bia³a, Akrylit W 10L bia³a, Polinak 10L bia³a, Cieszynka 10L bia³a, Akrylit W 3L kolor, Akrylit W 5L kolor, Emakol 1L bia³a,
Drewnochron 3L kolor, Drewnochron 5L kolor, Domalux classic 5L po³ysk, co narusza zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww.
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - i nakazuje zaniechania jej stosowania.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Polifarb Cieszyn - Wroc³aw S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
32.086.150 z³ […], p³atn¹ do bud¿etu pañstwa za naruszenie zakazu okreœlonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Praktiker Polska
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 16.930.275 z³ […]
IV. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na OBI Centrala
Systemowa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 4.644.440 z³ […]
V. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 32.646.180 z³ […]
VI. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na NOMI S.A. z siedzib¹
w Kielcach, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 13.992.497 z³ […]
VII.Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Saint-Gobain
Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 8.794.242 z³ […]
VIII.Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na MGI Polska Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 342.029 z³ […]
IX. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 103a ust. 2 ustawy […], Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada
na Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 50.000 z³. […]
UZASADNIENIE
W dniu 2 czerwca 2005 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) wszcz¹³, na podstawie art. 43 ust. 1
oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, postêpowanie wyjaœniaj¹ce, maj¹ce na celu
wstêpne ustalenie, czy dzia³anie Polifarb Cieszyn - Wroc³aw S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu (zwanego dalej „Polifarb Cieszyn” lub
„PCW”) oraz tzw. „marketów budowlanych”, polegaj¹ce na ustalaniu cen emulsji, emalii, impregnatów i lakierów, narusza przepisy
ww. ustawy i uzasadnia wszczêcie postêpowania antymonopolowego.
W toku postêpowania wyjaœniaj¹cego Prezes UOKiK ustali³, ¿e Polifarb Cieszyn wys³a³ do przedstawicieli marketów budowlanych
(sieci DIY, z jêz. angielskiego „Do It Yourself” - „zrób to sam”) „List informacyjny” dotycz¹cy rabatów stabilizacyjnych oraz terminu ich
obowi¹zywania, który zawiera³ tzw. listê produktów objêtych ochron¹ cen - „PCW TOP 10”. Powy¿szy list opisywa³ mechanizm
funkcjonowania systemu ochrony cen, proponowanego przez Polifarb. Zgodnie z treœci¹ tego pisma markety, w zamian za
utrzymywanie cen sugerowanych przez PCW jako cen sprzeda¿y detalicznej, mia³y otrzymywaæ od tego producenta dodatkowy rabat
tzw. rabat stabilizacyjny, stanowi¹cy premiê za respektowanie cen. W razie braku przestrzegania przez dany market cen sugerowanych
Polifarb Cieszyn grozi³ zablokowaniem dostaw wszelkich swoich produktów do momentu powrotu do cen na poziomie sugerowanym
oraz wstrzymaniem rabatu stabilizacyjnego. Z treœci listu wynika równie¿, ¿e Polifarb Cieszyn uzgodni³ z centralami zakupów ceny
sugerowane i w przypadku rozbie¿noœci w ich wysokoœci w jakimkolwiek markecie na terenie Polski, mia³ on w ci¹gu trzech dni
odpowiednio „zareagowaæ”, w celu powrotu do cen sugerowanych. […]
W dniu 8 wrzeœnia 2005 r. Prezes UOKiK na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów postanowi³ wszcz¹æ z urzêdu postêpowanie antymonopolowe w sprawie zawarcia przez Polifarb Cieszyn - Wroc³aw S.A.,
Praktiker Polska Sp. z o.o., OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., NOMI S.A.,
Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. oraz MGI Polska Sp. z o.o. porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym
rynku hurtowego obrotu farbami i lakierami, polegaj¹cego na ustalaniu cen odsprzeda¿y nastêpuj¹cych produktów: Akrotix 10L bia³a,
Akrylit W 10L bia³a, Polinak 10L bia³a, Cieszynka 10L bia³a, Akrylit W 3L kolor, Akrylit W 5L kolor, Emakol 1L bia³a, Drewnochron 3L
kolor, Drewnochron 5L kolor, Domalux classic 5L po³ysk, co mo¿e naruszaæ zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
[…] Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
[…] Zawarcie pomiêdzy stronami niniejszego postêpowania porozumienia ustalaj¹cego ceny odsprzeda¿y farb i lakierów Polifarb
Cieszyn - Wroc³aw godzi w […] konkurencjê. Nale¿y wskazaæ, ¿e o naruszeniu oraz istotnym zagro¿eniu interesu publicznego
w niniejszej sprawie przes¹dzaj¹ skutki stwierdzonej praktyki. Fakt, i¿ ceny farb i lakierów […] by³y na okreœlonym lub nie ni¿szym od
okreœlonego poziomie mia³o bezpoœredni wp³yw na konkurencyjnoœæ tego rynku. Rezultat praktyki stosowanej przez strony
przedmiotowego porozumienia nie jest ograniczony do poszczególnych jednostek lub ich grup, lecz wywiera wp³yw na wszystkich
rzeczywistych i potencjalnych konsumentów nabywaj¹cych produkty farbiarskie. […] Omawiana praktyka doprowadzi³a do zaniku
konkurencji pomiêdzy marketami, którego negatywne skutki najbardziej mogli odczuæ konsumenci.
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Uznaæ zatem nale¿y, i¿ w niniejszej sprawie naruszony zosta³ interes publicznoprawny, co uzasadnia ocenê zachowania wy¿ej
wymienionych przedsiêbiorców w œwietle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
W ocenie organu antymonopolowego rynkiem w³aœciwym w przedmiotowej sprawie jest krajowy rynek hurtowego obrotu
farbami i lakierami. […] Podstawowym kryterium wyznaczania rynku relewantnego produktowo jest substytucyjnoœæ okreœlonych
dóbr czy us³ug, z punktu widzenia nabywcy, którego potrzeby maj¹ one zaspakajaæ. Rynkiem produktowym w niniejszej sprawie jest
rynek farb i lakierów ujmowany ³¹cznie. Produkty te s³u¿¹ do dekorowania i zabezpieczania przed czynnikami zewnêtrznymi
okreœlonych powierzchni i stanowi¹ czêœæ szeroko pojêtego rynku wyrobów dekoracyjnych.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ zdaniem organu antymonopolowego, nie mo¿na porównywaæ farb i lakierów do tuszy drukarskich i innych
wyrobów chemicznych (co zasugerowa³a jedna ze stron przedmiotowego postêpowania), ze wzglêdu na ich ca³kiem inne
przeznaczenie i zastosowanie.
Z punktu widzenia u¿ytkownika koñcowego rozwa¿aæ mo¿na, czy przedmiotowy rynek nie wymaga wê¿szej segmentacji,
a mianowicie wyraŸnego podzia³u na farby i lakiery (ze wzglêdu na ich nieco odmienne w³aœciwoœci, a co za tym idzie ró¿ne
przeznaczenie). Jednak¿e z zebranych w trakcie postêpowania antymonopolowego informacji, dotycz¹cych relacji pomiêdzy
producentem a hurtowymi odbiorcami tych produktów wynika, ¿e obowi¹zuj¹ce pomiêdzy nimi stosunki handlowe obejmuj¹
okreœlone grupy towarów, tj. farby i lakiery. W analizowanym stanie faktycznym za rynek w³aœciwy uznana zosta³a dzia³alnoœæ
dystrybucyjna okreœlonej grupy towarów (farby i lakiery ³¹cznie), bez segmentacji na poszczególne towary, bêd¹ce przedmiotem
obrotu. Stronê popytow¹ rynku hurtowej sprzeda¿y farb i lakierów tworz¹ dystrybutorzy, czyli sieci marketów budowlanych, które
z kolei odsprzedaj¹ te produkty odbiorcy finalnemu. Ustalanie cen sprzeda¿y odbywa siê na szczeblu hurtowym, dlatego te¿ bez
znaczenia pozostaj¹ argumenty podnoszone przez niektórych uczestników niniejszego postêpowania, ¿e dzia³aj¹ wy³¹cznie jako
detaliœci (Praktiker Polska Sp. z o.o.) b¹dŸ te¿ prowadz¹ jedynie dzia³alnoœæ hurtow¹ (Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o.).
Bowiem ka¿da ze stron nabywa w hurcie towary od Polifarbu Cieszyn. Takie cechy systemu dystrybucji farb i lakierów powoduj¹, ¿e
bezzasadn¹ jest dalsza segmentacja rynku w przedmiotowym postêpowaniu. Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ dla ustalenia, czy
porozumienie ogranicza konkurencjê, powinno siê wzi¹æ pod uwagê rynek produktów „dotkniêtych porozumieniem”, czyli tych, które
s¹ przedmiotem umowy miêdzy przedsiêbiorcami. Z uwagi na powy¿sze rynek w³aœciwy nale¿y okreœliæ jako rynek hurtowego obrotu
farbami i lakierami. […]
Organ antymonopolowy stoi na stanowisku, ¿e rynek farb i lakierów ma charakter krajowy. Za tak¹ koncepcj¹ rynku
geograficznego przemawia ró¿nica w cenie farb i lakierów pochodzenia krajowego oraz farb i lakierów pochodz¹cych z importu. […]
Nale¿y stwierdziæ, ¿e istnienie importu nie przes¹dza o koniecznoœci rozszerzenia rynku geograficznego. Wprowadzanie na rynek
polski towarów importowanych, których przeznaczenie co do zasady jest to¿same z przeznaczeniem towarów produkowanych
w Polsce mo¿e oznaczaæ, ¿e producent zagraniczny kieruje swój produkt do zupe³nie innego krêgu odbiorców, nastawionych bardziej na
jakoœæ produktu, dla których cena nie odgrywa zasadniczej roli. W takich przypadkach towary importowane tworz¹ odrêbny rynek w³aœciwy.
W opinii organu antymonopolowego, farby sprzedawane na rynku polskim cechuj¹ siê inn¹ jakoœci¹ w porównaniu do farb
oferowanych na rynkach zagranicznych, co wynika z ich specyfikacji technicznych. Zawartoœæ wype³niaczy w farbach oferowanych na
rynku polskim znacznie przewy¿sza ich iloœæ obecn¹ w farbach sprzedawanych na rynkach Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii.
Wynika to ze specyfiki danego rynku oraz oczekiwañ konsumentów wobec tych towarów. Powy¿sze czynniki maj¹ wp³yw na jakoœæ i
cenê dostêpnych w Polsce wyrobów farbiarskich. W rezultacie, farby importowane s¹ produktami wy¿szej jakoœci, jednak relatywnie
dro¿szymi, co przek³ada siê na ni¿sz¹ ich konkurencyjnoœæ na rynku polskim. […]
W przedmiotowej sprawie celem porozumienia zawartego pomiêdzy Polifarbem Cieszyn a pozosta³ymi uczestnikami
przedmiotowego postêpowania, by³o wprowadzenie okreœlonego lub nie ni¿szego od ustalonego poziomu cen sprzeda¿y na okreœlone
wyroby farbiarskie produkowane przez wroc³awsk¹ spó³kê. Omawiane wyroby to najchêtniej kupowane farby i lakiery oferowane
przez tego producenta […], stanowi¹ce tzw. „TOP 10 PCW”. Ustalone przez strony porozumienia ceny na wskazane powy¿ej produkty
by³y cenami minimalnymi. Stosowanie cen ni¿szych od tych zaproponowanych przez dostawcê skutkowa³o niekiedy „wstrzymaniem
wszystkich dostaw wszystkich produktów PCW do momentu powrotu do cen na poziomie sugerowanym oraz wstrzymaniem rabatu
stabilizacyjnego”. W zamian za stosowanie cen sugerowanych w sprzeda¿y detalicznej, markety otrzymywa³y dodatkowy rabat, tzw.
rabat stabilizacyjny, który stanowi³ premiê za respektowanie cen. W przypadku sukcesu „programu”, lista produktów objêtych ochron¹
mia³a byæ systematycznie poszerzana. […]
Przyjêty „program” mia³ na celu podniesienie mar¿y handlowej osi¹ganej ze sprzeda¿y wskazanych produktów przez markety. […]
W niniejszej sprawie zamierzeniem zawartego porozumienia by³o wdro¿enie, a nastêpnie utrzymanie na rynku cen minimalnych,
co skutkowa³o ograniczeniem konkurencji miêdzy sklepami wielkopowierzchniowymi. W efekcie konsument zosta³ pozbawiony
mo¿liwoœci zakupu okreœlonych produktów Polifarb Cieszyn po cenie ni¿szej ni¿ ustalona przez uczestników porozumienia, co
w sytuacji niezak³óconej konkurencji nie mia³oby miejsca.
Z akt sprawy wynika, ¿e wszyscy dystrybutorzy objêci niniejszym postêpowaniem wprowadzili ceny detaliczne na farby i lakiery na
poziomie sugerowanym przez Polifarb Cieszyn, co skutkowa³o ograniczeniem konkurencji. W opinii Prezesa UOKiK, w wyniku
zawartego porozumienia dosz³o do zmniejszenia konkurencji cenowej wewn¹trz marki „Polifarb Cieszyn Wroc³aw”, a zwiêkszona
przejrzystoœæ cen na objête postêpowaniem farby i lakiery marki „Polifarb Cieszyn Wroc³aw” spowodowa³a, ¿e konkurenci przestali
dzia³aæ i kreowaæ swoj¹ politykê handlow¹ w sposób niezale¿ny, jak to mia³oby miejsce w sytuacji niezak³óconej konkurencji na rynku.
Wskazane powy¿ej skutki zawartego porozumienia s¹ silnie ze sob¹ powi¹zane, gdy¿ wprowadzenie cen na poziomie ustalonym
powoduje zwiêkszon¹ ich przejrzystoœæ dla konkurentów, a to z kolei prowadzi do zaniku konkurencji wewn¹trz markowej. Uzgodnione
ceny odsprzeda¿y powoduj¹ bowiem ograniczenie zdolnoœci dostawcy do bezpoœredniego kszta³towania, w relacji z nabywc¹, cen
sprzedawanych przez siebie produktów. Tym samym producent pozbawiaj¹c samodzielnoœci cenowej dystrybutorów sprawia, ¿e ceny
nie mog¹ kszta³towaæ siê na poziomie ni¿szym ni¿ uzgodniony. Eliminuje to niepewnoœæ dystrybutorów, co do ich wzajemnego
zachowania cenowego na rynku, skutkiem czego jest rezygnacja z rywalizacji cenowej miêdzy nimi i zanik konkurencji
wewn¹trzmarkowej. Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ wprowadzenie cen minimalnych powoduje, ¿e ceny na dany produkt s¹ znacznie
wy¿sze, ani¿eli w warunkach niezak³óconej konkurencji, inaczej bowiem nie by³oby ekonomicznego uzasadnienia ich wprowadzenia.
[…] Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y uznaæ, i¿ zarówno cel jak i skutek przedmiotowego porozumienia mia³ antykonkurencyjny
charakter.
[…] W toku prowadzonego postêpowania podniesiono argument, ¿e ceny zaproponowane przez Polifarb Cieszyn Wroc³aw by³y
jedynie rekomendacjami, które nie mia³y mocy wi¹¿¹cej.
[…] W omawianym stanie faktycznym ceny rekomendowane przez Polifarb Cieszyn Wroc³aw by³y w rzeczywistoœci cenami
minimalnymi, a fakt ich nieprzestrzegania wi¹za³ siê z ujemnymi konsekwencjami dla odbiorców.
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[…] Nale¿y podkreœliæ, i¿ w przedmiotowej sprawie organ antymonopolowy zebra³ szereg dowodów bezpoœrednich (takich jak
m.in. oferty, informacje handlowe, korespondencja elektroniczna stron) œwiadcz¹cych o istnieniu porozumienia. Fakt, i¿ pomiêdzy
niektórymi z marketów nale¿¹cych do danej sieci wystêpowa³y krótkotrwa³e fluktuacje cenowe nie oznacza, ¿e porozumienie nie mia³o
miejsca. Jak wynika z przeprowadzonej przez Prezesa UOKiK analizy cen finalnych, strony niniejszego postêpowania co do zasady
stosowa³y ceny uzgodnione, a drobne wahania cenowe nie maj¹ w opinii organu antymonopolowego, wp³ywu na ocenê zachowania
stron.
[…] W opinii Prezesa UOKiK wspólnotowe prawo ochrony konkurencji nie ma zastosowania do porozumieñ i praktyk, które maj¹
charakter czysto wewn¹trzpañstwowy albo pozapañstwowy i nie wywieraj¹ ¿adnych skutków na terenie Wspólnoty. […]
W przedmiotowej sprawie, zdaniem organu antymonopolowego, brak jest przes³anek przemawiaj¹cych za stwierdzeniem, ¿e
omawiane porozumienie wywar³o lub te¿ mog³o wywrzeæ wp³yw na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
[…] Za udowodnione nale¿y uznaæ, i¿ dosz³o do zawarcia przez Polifarb Cieszyn - Wroc³aw, Praktiker Polska Sp. z o.o., OBI Centrala
Systemowa Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., NOMI S.A., Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana
Sp. z o.o. oraz MGI Polska Sp. z o.o. porozumienia na krajowym rynku hurtowego obrotu farbami i lakierami, którego za³o¿eniem by³o
ustalenie cen odsprzeda¿y, skutkuj¹ce ograniczeniem konkurencji. Przedsiêbiorcy ci zatem dopuœcili siê bezsprzecznie naruszenia
zakazu, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który nie zosta³ wy³¹czony na podstawie art. 6 i 7
ww. ustawy.
Zdaniem Prezesa UOKiK okolicznoœci niniejszej sprawy, a w szczególnoœci charakter i uci¹¿liwoœæ stwierdzonej praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, w pe³ni uzasadniaj¹ na³o¿enie kar pieniê¿nych na przedsiêbiorców bêd¹cych uczestnikami stwierdzonego
porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê.
[…] Przy nak³adaniu kary na Castoramê Polska Sp. z o.o. organ antymonopolowy wzi¹³ pod uwagê fakt, i¿ spó³ka ta z³o¿y³a na
podstawie art. 103a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wniosek o odst¹pienie od wymierzenia lub o obni¿enie kary
pieniê¿nej. Zgodnie z art. 103a ustawy antymonopolowej, przedsiêbiorcy, którzy wspó³pracuj¹ z Prezesem UOKiK w ujawnieniu
niedozwolonego porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê s¹ traktowani ³agodniej. To ³agodniejsze traktowanie przejawia siê
w odst¹pieniu od wymierzenia kary albo obni¿eniu kary za udzia³ w porozumieniu. […] W toku prowadzonego postêpowania spó³ka
dostarczy³a Prezesowi UOKiK szereg dokumentów, które przyczyni³y siê do wyjaœnienia stanu faktycznego sprawy. W szczególnoœci
oœwiadczenia pracowników spó³ki, zawieraj¹ce opis okolicznoœci zawarcia porozumienia, nale¿y potraktowaæ jako dowody u³atwiaj¹ce
wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie. Castorama Polska Sp. z o.o. wspó³pracowa³a tak¿e aktywnie z Prezesem UOKiK w trakcie
tocz¹cego siê postêpowania, dostarczaj¹c niezw³ocznie wszelkich ¿¹danych informacji. […] Organ antymonopolowy postanowi³
na³o¿yæ zatem na Castoramê Polska Sp. z o.o. karê jedynie w symbolicznym wymiarze. Zadecydowa³a o tym w du¿ej mierze
wspó³praca Castoramy Polska Sp. z o.o. w trakcie niniejszego postêpowania i dowody dostarczone przez ten podmiot. […]
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DECYZJA
z dnia 21 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez „REAL” - Sp. z o.o.
i Spó³ka Sp. k. w Warszawie
(Nr RLU-25/2006)
Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia
w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania
administracyjnego wszczêtego z urzêdu przeciwko „REAL” - Sp. z o.o. i Spó³ka Sp. komandytowa w Warszawie, dzia³aj¹c w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. Uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów wskazan¹ w art. 23a ust. 2 ustawy wymienionej powy¿ej,
bezprawne dzia³anie „REAL” - Sp. z o.o. i Spó³ka Sp. komandytowa (zwanej dalej: REAL) w Warszawie, polegaj¹ce na :
- naruszeniu obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, co stanowi naruszenie art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), poprzez
opatrzenie towarów oferowanych w sklepie REAL w Lublinie, ul. ChodŸki 14: Wedel Ptasie Mleczko 450 g, Nescafe Strong 3
in 1 360 g, Nescafe Ricore 250 g, b³êdn¹ informacj¹ o cenie promocyjnej - ni¿szej w stosunku do cen wczeœniej stosowanych
- umieszczonych nad cen¹ promocyjn¹ i przekreœlonych, gdy faktycznie cena stosowana wczeœniej by³a cen¹ ni¿sz¹ od ceny
promocyjnej;
- stosowaniu nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy, co stanowi naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wymienionej
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez opatrzenie towaru oferowanego w sklepie REAL w Lublinie,
ul. ChodŸki 14: zestawu oleju Grapeseed Oil 750 ml i oliwki 142 g sprzedawanego w cenie 19,99 z³ b³êdn¹ informacj¹
reklamow¹, ¿e oliwki s¹ dodatkiem gratis, gdy faktycznie cena zakupu oliwek wynosi³a 2 z³;
oraz stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem 11 maja 2006 r.
II. Na podstawie art. 23d ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez
REAL praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na naruszeniu obowi¹zku udzielenia konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz na stosowaniu reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d w odniesieniu do oferowanych
w sklepie REAL w Lublinie, ul. ChodŸki 14 towarów: p³atków kosmetycznych Cleanic 2 x 120 szt. + opak. patyczków sprzedawany
w cenie 7,49 z³, zestawu promocyjnego pasty Blend-a-med 125 ml 1 opak. + 1 opak. 50% gratis sprzedawany w cenie 7,99 z³.
UZASADNIENIE
W dniu 15 maja 2006 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) otrzyma³ informacje od Lubelskiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 5-10 maja 2006 r.
w hipermarkecie REAL w Lublinie, ul. ChodŸki 14. W toku kontroli stwierdzono nieprawid³owoœci dotycz¹ce oznaczenia towarów
sprzedawanych w promocji. Niezgodnoœæ polega³a na tym, ¿e uwidoczniona cena towaru nie odpowiada³a treœci reklamy dotycz¹cej
zasad sprzeda¿y promocyjnej. Do pisma Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie za³¹czono protokó³
kontroli w hipermarkecie REAL wraz z za³¹cznikami, z którego wynika³y przedstawione zarzuty.
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W oparciu o powy¿sze informacje Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie administracyjne dotycz¹ce naruszenia przez REAL
zbiorowych interesów konsumentów okreœlonych w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez
stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegaj¹cych na stosowaniu oznaczenia towarów wprowadzaj¹cych w b³¹d oraz reklamy
wprowadzaj¹cej w b³¹d w odniesieniu do niektórych towarów oferowanych w sklepie REAL w Lublinie […].
Prezes UOKiK ustali³, co nastêpuje.
Bezspornym jest, ¿e REAL sprzedaj¹c towary w swoim sklepie zlokalizowanym w Lublinie przy ul. ChodŸki 14, oznaczy³
sprzedawane towary b³êdn¹ informacj¹ cenow¹ w odniesieniu do: zestawu oleju Grapeseed Oil 750 ml i oliwki 142 g gratis
sprzedawanego w cenie 19,99 z³, Wedel Ptasie Mleczko 450 g sprzedawany w cenie promocyjnej 10,79 z³, Nescafe Strong 3 in 1 360 g
sprzedawany w cenie promocyjnej 12,49 z³, Nescafe Ricore 250 g sprzedawany w cenie promocyjnej 15,99 z³.
W odniesieniu do zestawu promocyjnego oleju Grapeseed Oil 750 ml + oliwki 142 g gratis sprzedawanego w dniu kontroli w cenie
19,99 z³ stwierdzono, ¿e cena tego samego produktu bez dodatku oliwek wynosi 17,99 z³, wiêc za oliwki nabywca faktycznie p³aci 2 z³
- nie jest to wiêc zakup gratis. Porównano równie¿ wysokoœæ cen towarów w czasie promocji i przed jej rozpoczêciem, w wyniku czego
stwierdzono, i¿ cena obowi¹zuj¹ca w trakcie promocji przewy¿sza cenê obowi¹zuj¹c¹ bezpoœrednio wczeœniej. Dotyczy³o to
nastêpuj¹cego asortymentu:
- Ptasie Mleczko 450 g, cena uwidoczniona na wywieszkach w czasie promocji to 10,79 z³ z równoczesnym uwzglêdnieniem ceny
wczeœniejszej (przekreœlonej) - 11,79 z³. Natomiast w dniu 30 marca 2006 r. (dzieñ poprzedzaj¹cy rozpoczêcie promocji) - 8,99 z³.
- Kawa Nescafe Strong 3 in 1 360 g, uwidoczniona cena promocyjna to 12,49 z³, przekreœlona - 13,49 z³, zaœ w dniu 30 marca 2006 r.
- 8,49 z³.
- Kawa Ricore 250 g, oferowana w cenie promocyjnej 15,99 z³, przekreœlona cena -16,49 z³, zaœ w dniu 30 marca 2006 r. - 14,99 z³.
Analiza ww. przypadków wykaza³a, ¿e na tych produktach zosta³a umieszczona informacja dotycz¹ca zasad sprzeda¿y promocyjnej
sugeruj¹ca, ¿e upust przy zakupie zestawu jest wy¿szy ni¿ upust udzielony faktycznie.
REAL w zakresie wy¿ej wymienionych towarów przyzna³, ¿e dopuœci³ siê wy¿ej opisanych nieprawid³owoœci przy oznaczaniu tych
towarów i wyjaœni³, ¿e powsta³y na skutek b³êdu. Zaprzeczy³ natomiast, jakoby dzia³ania te mia³y charakter bezprawny.
W dniu 23 czerwca 2006 r. wp³ynê³o pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie, w którym
stwierdzi³ on, ¿e zarzuty postawione REAL w odniesieniu do zestawu promocyjnego p³atków kosmetycznych Cleanic 2 x 120 szt. + 2
opakowania patyczków i zestawu pasty Blend-a-med 125 ml 1 opakowanie 50% gratis s¹ nieuzasadnione, poniewa¿ ustalono stan
faktyczny w oparciu o uwidocznione wywieszki cenowe ww. towarów, bez mo¿liwoœci wgl¹du do regulaminów poszczególnych
promocji w kontrolowanym markecie.
Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
Art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Art. 23a ust. 2 stanowi, ¿e za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê w szczególnoœci stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do
rejestru postanowieñ wzorców umowy za niedozwolone, naruszenie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce w zbiorowe interesy
konsumentów. Ust. 2 tego przepisu wylicza okreœlone co do nazwy czyny, stanowi¹ce samoistnie praktyki naruszaj¹ce zbiorowe
interesy konsumentów, przy czym wyszczególnienie to nie ma charakteru zamkniêtego.
Zatem, aby dosz³o do naruszenia art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nale¿y wykazaæ, ¿e dzia³ania te s¹
bezprawne oraz ¿e godz¹ w zbiorowe interesy konsumentów.
Przes³anka naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest spe³niona, gdy dzia³anie lub zaniechanie przedsiêbiorcy godzi
w interesy konsumentów jako zbiorowoœci. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni interesy ogó³u konsumentów,
wiêkszej ich grupy. Ustawa antymonopolowa w odniesieniu do konsumentów chroni interesy nieograniczonej liczby podmiotów,
których nie da siê zidentyfikowaæ, interesy konsumentów, jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym.
W okolicznoœciach sprawy wykazano, ¿e informacja cenowa przekazana przez REAL adresowana by³a do wszystkich
potencjalnych nabywców okreœlonych towarów oferowanych przez przedsiêbiorcê w sklepie. Zatem informacja z cen¹ trafi³a lub
mog³a trafiæ do nieograniczonej liczby nabywców, którzy zachêceni reklam¹ o promocji nabyli lub chcieli nabyæ ww. towary w obni¿onej
cenie. Faktycznie zaœ konsumenci nieœwiadomi wprowadzenia ich w b³¹d nabyli towar po cenie wiêkszej jak przed rzekom¹ promocj¹
lub bêd¹c przeœwiadczeni o zakupie „gratis” p³acili za zakupiony towar. Tym samym dzia³ania Spó³ki narusza³y bezpieczeñstwo
ekonomiczne konsumentów, czyli godzi³y w wartoœci najsilniej chronione przez ustawodawstwo konsumenckie. W ocenie Prezesa
UOKiK, jednym z podstawowych praw konsumentów jest prawo do bezpieczeñstwa ekonomicznego, co oznacza, ¿e konsumenci
powinni mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ œwiadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru towaru i us³ug. Dlatego
w³aœnie w trybie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidziano narzêdzia w celu zapobie¿enia sprzecznym z prawem
dzia³aniom przedsiêbiorców, godz¹cych w prawa nieograniczonej liczby konsumentów. W konkluzji stwierdziæ zatem nale¿y, ¿e
w niniejszej sprawie naruszony zosta³ zbiorowy interes konsumentów i tym samym zasadne by³o podjêcie dzia³añ przewidzianych
przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przes³anka bezprawnoœci dzia³ania jest spe³niona, gdy przedsiêbiorca podejmuje dzia³ania sprzeczne z prawem, tj. zakazane
sankcj¹ karn¹, czyny zabronione pod sankcjami dyscyplinarnymi, czyny zakazane przepisami administracyjnymi, czyny zabronione
o charakterze cywilnym lub administracyjnym. Jako sprzeczne z prawem nale¿y zakwalifikowaæ dzia³ania sprzeczne z nakazem
zawartym w ustawie, rozporz¹dzeniem wydanym na podstawie ustawy, umow¹ miêdzynarodow¹, maj¹c¹ bezpoœrednie
zastosowanie w stosunkach wewnêtrznych, zawart¹ umow¹ lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub te¿ dzia³ania, polegaj¹ce na
niedope³nieniu ci¹¿¹cego obowi¹zku zawartego w tych normach. Bezprawnoœæ jest zatem cech¹ dzia³ania lub zaniechania, które
polega na jego sprzecznoœci z normami prawa lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, bez wzglêdu na winê, a nawet œwiadomoœæ
sprawcy. Dla ustalenia przeto bezprawnoœci dzia³ania wystarczy ustalenie, ¿e okreœlone zachowanie koliduje z przepisami prawa lub
zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
W opinii Prezesa UOKiK zebrany w sprawie materia³ dowodowy wskazuje w sposób jednoznaczny, ¿e dzia³ania przedsiêbiorcy s¹
bezprawne i wyczerpuj¹ przes³anki praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów okreœlonej w art. 23a. ust. 2 ustawy
w zakresie naruszenia obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej oraz pe³nej informacji, a tak¿e wprowadzaj¹cej
w b³¹d reklamy.
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REAL, w odniesieniu do oleju Grapeseed Oil 750 ml + oliwki 142 g prowadzi³ sprzeda¿ promocyjn¹, polegaj¹c¹ na tzw. sprzeda¿y
wi¹zanej. Etykieta informowa³a, ¿e jest to sprzeda¿ promocyjna, która polega na tym, ¿e przy zakupie zestawu za 19,99 z³ otrzymuje siê
bezp³atnie opakowanie oliwek 142 g. Tymczasem kontrola wykaza³a, ¿e cena tego samego produktu - oleju Grapeseed Oil 750 ml bez
dodatku oliwek wynosi 17,99 z³, wiêc za oliwki nabywca faktycznie p³aci 2 z³. Zatem pisemna informacja przekazana konsumentowi
o dodatku oliwek gratis by³a informacj¹ nieprawdziw¹. Informacja ta nie by³a obojêtna dla konsumenta, bowiem mia³ on prawo s¹dziæ,
¿e zakup jest dla niego korzystny cenowo, bo otrzymuje opakowanie oliwek 142 g gratis. Zatem informacja cenowa, bêd¹ca
jednoczeœnie informacj¹ reklamuj¹c¹ rzekom¹ promocjê mog³a wp³yn¹æ na jego decyzjê o zakupie zestawu. W odniesieniu do
produktów Ptasie Mleczko, Kawa Nescafe Strong 3 in 1 i Kawa Ricore, sprzedawanych równie¿ w promocji wykazano, ¿e cena
promocyjna uwidoczniona na wywieszkach w czasie promocji z równoczesnym umieszczeniem na tych wywieszkach przekreœlonej
innej, wy¿szej ceny, co sugerowa³o, ¿e jest to cena wczeœniejsza, w stosunku do której nast¹pi³a obni¿ka, jest równie¿ informacj¹
nieprawdziw¹, bowiem kontrola wykaza³a, ¿e dla ka¿dego z ww. produktów faktyczna cena wczeœniejsza (w dniu 30 marca 2006 r.
- dzieñ poprzedzaj¹cy rozpoczêcie promocji) by³a cen¹ wy¿sz¹. W przypadku produktu Ptasie Mleczko cena promocyjna wynosi³a
10,79 z³, a cena przed promocj¹ - 8,99 z³. W odniesieniu do Kawy Nescafe Strong 3 in 1 uwidoczniona cena promocyjna to 12,49 z³, zaœ
przed promocj¹ - 8,49 z³, zaœ Kawê Ricore oferowano w cenie promocyjnej 15,99 z³, gdy cena stosowana wczeœniej wynosi³a 14,99 z³.
W ka¿dym z opisanych przypadków REAL przekaza³ konsumentom nieprawdziw¹ informacjê, która mia³a na celu sk³oniæ ich do
zakupu towaru, poprzez wyrobienie w nich przeœwiadczenia, ¿e przy zakupie jednego towaru otrzymaj¹ dodatkowy produkt za darmo
albo ¿e cena towaru jest obni¿ona w stosunku co ceny, po której towar by³ sprzedawany przed promocj¹. Tymczasem z okolicznoœci
sprawy jasno wynika, ¿e za towar reklamowany jako „gratis” klient musia³ zap³aciæ 2 z³ oraz ¿e cena „promocyjna” by³a wy¿sza od ceny
normalnej.
ród³em informacji, jakie uzyskuje konsument o towarze, s¹ przede wszystkim wszelkie informacje pisemne do³¹czone do
towaru, w tym informacja o cenie towaru, ulotki, makiety, bilbordy, informacje ustne uzyskane od pracownika sklepu. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e treœæ tych informacji powinna byæ rzetelna, prawdziwa oraz pe³na. Nie odpowiada tym kryteriom umieszczenie na
opakowaniu towaru informacji, która zarazem stanowi reklamê towaru sprzedawanego w promocji, z której wynika, ¿e praktycznie,
pomimo zapewnieñ o upuœcie, upustu takiego nie ma w ogóle. Informacja taka, jako nieprawdziwa, wprowadza konsumentów w b³¹d
co do faktycznej wartoœci promocji, a nadto mo¿e wp³yn¹æ na ich decyzjê o zakupie towaru.
Wbrew twierdzeniom REAL, dzia³ania kwestionowane w niniejszym postêpowaniu s¹ równie¿ bezprawne, naruszaj¹ bowiem art.
10 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazano wy¿ej. Art. 10 ust. 1
tej ustawy stanowi, ¿e czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub us³ug, albo jego brak, które mo¿e
wprowadziæ klientów w b³¹d, co do pochodzenia, iloœci, jakoœci, sk³adników, sposobu wykonania, przydatnoœci, mo¿liwoœci
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo us³ug, a tak¿e zatajenie ryzyka, jakie wi¹¿e siê
z korzystaniem z nich. Sformu³owanie „inne istotne cechy towarów lub us³ug” wskazuje na przyk³adowy charakter wyliczenia
mog¹cych wystêpowaæ cech towarów lub w zwi¹zku ze œwiadczeniem us³ug. Cech¹ tak¹ z pewnoœci¹ jest równie¿ oznaczenie
towarów co do ich ceny. Je¿eli przedsiêbiorca oznacza towar cen¹, z dopiskiem „promocja” lub „gratis”, to rozumienie tak u¿ytych
sformu³owañ dla konsumenta jest jednoznaczne: ma on prawo oczekiwaæ, ¿e „gratis” oznacza towar za darmo, zaœ „promocja”, przy
wskazaniu ceny obowi¹zuj¹cej i umieszczonej obok ceny wy¿szej skreœlonej, oznacza sprzeda¿ po cenie obni¿onej w stosunku do
poprzedniej. Je¿eli informacje te s¹ niezgodne ze stanem faktycznym, to s¹ b³êdne, a zatem stanowi¹ naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Odmian¹ praktyki stanowi¹cej czyn nieuczciwej konkurencji jest praktyka opisana art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, który stanowi, ¿e
czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama wprowadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ na jego
decyzjê, co do nabycia towaru lub us³ugi. Informacje dotycz¹ce promocji, oznaczenie towaru jako „gratis” jest w istocie równie¿
reklam¹ tego towaru, maj¹c¹ zachêcaæ do jego kupna. St¹d te¿ zamieszczanie przez REAL reklamy, która wprowadza klienta w b³¹d
i mo¿e przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê, co do zakupu towaru, stanowi czyn bezprawny, tj. nieuczciwej konkurencji opisany w art. 16
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
Poniewa¿ zgodnie z treœci¹ art. 23b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowych interesów konsumentów
przewidziana w ustawie nie wy³¹cza ochrony wynikaj¹cej z innych ustaw, w szczególnoœci z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wobec stwierdzenia stosowania praktyki, polegaj¹cej na naruszeniu obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pe³nej informacji oraz na stosowaniu reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d stwierdzono równie¿ naruszenie przez REAL
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z art. 83 Konstytucji RP, ka¿dy ma obowi¹zek przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Obowi¹zek znajomoœci
i przestrzegania norm prawa ci¹¿y tym bardziej na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego, takich jak REAL. Podmioty
profesjonalne dzia³aj¹ce na rynku powinny mieæ mo¿liwoœci przewidzenia, ¿e podejmowane przez nie dzia³ania na rynku mog¹ byæ
poddane ocenie przez Prezesa UOKiK z punktu widzenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto na profesjonalnego
uczestnika obrotu na³o¿ony jest obowi¹zek szczególnej starannoœci w wykonywaniu dzia³alnoœci, co oznacza, ¿e uzasadnione jest
stawianie mu wy¿szych wymagañ co do zasad odpowiedzialnoœci i przestrzegania prawa.
Odpowiedzialnoœæ z tytu³u praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów jest niezale¿na od winy przedsiêbiorcy lub
braku takiej winy. St¹d te¿ nie ma koniecznoœci badania, czy dzia³ania REAL by³y zawinione. Lecz nawet gdyby za³o¿yæ, ¿e dzia³ania
REAL by³y wy³¹cznie wynikiem b³êdu, to i tak nie stanowi to usprawiedliwienia zwalniaj¹cego od sankcji przewidzianych ustaw¹
o ochronie konkurencji i konsumentów. Dlatego te¿ Prezes UOKiK nie uzna³ argumentacji REAL zmierzaj¹cej do wykazania, ¿e skoro
zakwestionowane dzia³ania powsta³y na skutek b³êdu i nie posiadaj¹ cech bezprawnoœci, to nie stanowi¹ praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów opisanych w art. 23a ust. 2 ustawy.
W przypadku, gdy dochodzi do naruszenia art. 23a ust. 1 lub 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organ
antymonopolowy na mocy art. 23c ust. 1 tej ustawy uznaje okreœlon¹ praktykê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
i nakazuje zaniechania jej stosowania. W sytuacji, gdy przedsiêbiorca zaniecha³ stosowania okreœlonej praktyki naruszaj¹cej zbiorowe
interesy konsumentów, na podstawie art. 23e ust. 2 Prezes UOKiK wydaje decyzjê, w której stwierdza, ¿e przedsiêbiorca stosowa³
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i zaniecha³ jej stosowania.
Maj¹c wiêc na uwadze deklaracjê REAL o natychmiastowym zaprzestaniu stosowania ww. praktyk, w zwi¹zku z treœci¹ art. 23e.
ust. 1 i 2 ustawy, Prezes UOKiK, uznaj¹c praktykê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, stwierdzi³ zaniechanie jej
stosowania z dat¹ dnia nastêpnego po zakoñczeniu kontroli, tj. z dniem 11 maja 2006 r.
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W przypadku produktów: P³atki kosmetyczne Cleanic 2 x 120 szt. + opak. patyczków sprzedawanych w cenie 7,49 z³ i zestawu
promocyjnego pasty Blend-a-med 125 ml 1 opak. + 1 opak. 50% gratis sprzedawanego w cenie 7,99 z³ uznano, na podstawie art. 23d
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ¿e nie zachodz¹ okolicznoœci okreœlone w art. 23a ust. 1 lub 2 tej ustawy, naruszaj¹ce
zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK przyj¹³ poparte dokumentacj¹ wyjaœnienia REAL oraz Pañstwowego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Lublinie, z których wynika, ¿e oznaczenie towarów cen¹ promocyjn¹ by³o prawid³owe i nie zawiera³o ¿adnych
uchybieñ co do prawdziwoœci przekazanych informacji.
Zgodnie z treœci¹ art. 23d ustawy, je¿eli nie zachodz¹ okolicznoœci okreœlone w art. 23a, Prezes UOKiK wydaje decyzjê, w której
stwierdza, ¿e dana praktyka nie narusza interesów konsumentów. Z uwagi na powy¿sze w punkcie II sentencji decyzji Prezes UOKiK
w odniesieniu do grupy produktów wskazanych wy¿ej, nie stwierdzi³ stosowania przez REAL praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeka siê jak w sentencji. […]
55
DECYZJA
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie
(Nr DOK-112/2006)
I. Na podstawie art. 11 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 oraz 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego na
wniosek Tele2 Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, nie stwierdza stosowania przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. z siedzib¹
w Warszawie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu warunków niezbêdnych do
powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez stosowanie klauzuli wy³¹cznoœci na korzystanie z publicznie dostêpnych us³ug
telefonicznych Telekomunikacji Polskiej S.A., na krajowym rynku dostêpu do us³ug po³¹czeñ telefonicznych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej, œwiadczonych na zasadzie numeru dostêpu i preselekcji.
II. Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego w zw. z art. 80 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz z art. 5 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie implementacji regu³ konkurencji zawartych w art. 81 i 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ i z art. 82
Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego na wniosek Tele2 Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, umarza postêpowania
antymonopolowe w sprawie naruszenia przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. z siedzib¹ w Warszawie art. 82 Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, poprzez stosowanie klauzuli wy³¹cznoœci na korzystanie z publicznie dostêpnych us³ug
telefonicznych Telekomunikacji Polskiej S.A., na krajowym rynku dostêpu do us³ug po³¹czeñ telefonicznych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej, œwiadczonych na zasadzie numeru dostêpu i preselekcji.
III. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów odmawia przyznania Tele2 Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
W dniu 28 kwietnia 2005 r. do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) wp³yn¹³ wniosek Tele2 Polska
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (Tele2 lub Wnioskodawca) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko
Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzib¹ w Warszawie (TP), w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, okreœlonych w art. 8 ust. 1
oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej ustaw¹ oraz art. 82 Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, zwanego dalej TWE.
Wnioskodawca postêpowania wskaza³, ¿e jego zdaniem dzia³ania TP, polegaj¹ce na oferowaniu abonentom, korzystaj¹cym
z planu tp socjalnego ni¿szej ni¿ w innych planach taryfowych tp op³aty abonamentowej, w zamian za zobowi¹zanie, ¿e bêd¹ oni
korzystaæ wy³¹cznie z us³ug TP naruszaj¹ przepisy prawa antymonopolowego. Klauzule te, zdaniem Tele2, powoduj¹, ¿e abonenci ww.
planu nie mog¹ skorzystaæ z us³ug innych operatorów, œwiadcz¹cych us³ugi po³¹czeñ g³osowych poprzez selekcjê i preselekcjê. […]
W dniu 3 czerwca 2005 r. Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe. […] Tele2 wnios³a o zmianê zarzutu
skierowanego przeciwko TP poprzez zast¹pienie sformu³owania „oferowaniu abonentom, korzystaj¹cym z Planu Socjalnego TP,
ni¿szej ni¿ w innych planach taryfowych TP op³aty abonamentowej w zamian za zobowi¹zanie, ¿e bêd¹ oni korzystaæ wy³¹cznie z us³ug
Telekomunikacji Polskiej S.A.”, sformu³owaniem „stosowaniu klauzuli wy³¹cznoœci na korzystanie z publicznie dostêpnych us³ug
telefonicznych Spó³ki”. […]
Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje. […]
Wskutek zawarcia w Cenniku Us³ug Telekomunikacyjnych (CUT) klauzuli wy³¹cznoœci, czêœæ abonentów TP, a wiêc abonentów
bêd¹cych stron¹ umowy z dostawc¹ us³ug, zapewniaj¹cym przy³¹czenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora
o znacz¹cej pozycji rynkowej, nie mo¿e wybraæ dowolnego dostawcy publicznie dostêpnych us³ug telefonicznych, którego us³ugi
dostêpne s¹ w po³¹czonych sieciach, o ile nie zrezygnuje z planu tp socjalnego na rzecz innego planu telefonicznego TP. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e zgodnie z zapisami CUT plan tp socjalny, w którym zosta³a zawarta wspomniana klauzula, dostêpny jest dla ka¿dego
u¿ytkownika koñcowego nie posiadaj¹cego numeru REGON. Nie zosta³y wiêc przez TP ustanowione ¿adne szczególne warunki
dopuszczenia do nabycia tej us³ugi, jak np. próg dochodów. Oznacza to, ¿e w potencjalnym zasiêgu klauzuli wy³¹cznoœci mog¹ znaleŸæ
siê wszyscy opisani powy¿ej u¿ytkownicy TP. Nale¿y uznaæ, ¿e grupa […] abonentów TP z ca³¹ pewnoœci¹ stanowi bardzo szeroki kr¹g
uczestników rynku gospodarczego. W przypadku gdyby dosz³o do stwierdzenia praktyki dotycz¹cej œwiadczonych im us³ug, bez
w¹tpienia mog³oby to dotkn¹æ ich sfery interesów oraz wp³ywaæ na ich sytuacjê maj¹tkow¹ jako popytowej strony rynku us³ug
telekomunikacyjnych.
Wed³ug analizy dokonanej przez Prezesa UOKiK na chwilê wszczêcia postêpowania, zarzucana TP praktyka mog³a dotkn¹æ tak¿e
szerszego ni¿ sami konsumenci krêgu podmiotów, tj. aktualnych oraz potencjalnych konkurentów TP, dzia³aj¹cych lub zamierzaj¹cych
podj¹æ dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹ na polskim rynku. Istnienie klauzuli wy³¹cznoœci mog³o bowiem, w razie stwierdzenia praktyki
TP, utrudniæ im swobodne konkurowanie o klienta. Cech¹ charakterystyczn¹ gospodarki wolnorynkowej jest podejmowanie
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swobodnych decyzji przez poszczególnych uczestników rynku w oparciu o mechanizmy konkurencji i rywalizacji. Poprzez zró¿nicowanie
towarów lub us³ug, ich cen, jakoœci czy renomy, przedsiêbiorcy wp³ywaj¹ na wybory niezale¿nych odbiorców, staraj¹c siê ich przekonaæ
do swojej oferty i tym samym uzyskaæ œrodki na dalszy rozwój i ekspansjê rynkow¹. Stosowanie przez TP klauzuli wy³¹cznoœci mog³o
oznaczaæ zachwianie tego modelu, poprzez niezgodne z prawem pozbawienie czêœci konsumentów prawa do podjêcia swobodnej
decyzji, a w konsekwencji utrudnienie innym ni¿ TP operatorom pozyskania takich konsumentów dla w³asnych us³ug. To z kolei mog³o
prze³o¿yæ siê poœrednio na zdolnoœæ tych przedsiêbiorców do utrzymania siê oraz sprawnego funkcjonowania na rynku. Stwierdzenie
praktyki TP oznacza³oby w rezultacie uznanie, ¿e w niniejszym postêpowaniu dochodzi do zaburzenia modelu konkurencji rozumianej
szeroko, jako zjawisko charakteryzuj¹ce funkcjonowanie gospodarki. Wskutek powy¿szego Prezes UOKiK uzna³, ¿e interes
publicznoprawny w sprawie wystêpuje.
[…] Maj¹c na uwadze zebrany materia³ dowodowy, Prezes UOKiK uzna³, i¿ w przedmiotowym postêpowaniu rynkiem w³aœciwym
jest krajowy rynek dostêpu do us³ug po³¹czeñ telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, œwiadczonych na zasadzie
numeru dostêpu i preselekcji. […] Prezes UOKiK uzna³, i¿ na rynku w³aœciwym TP zajmuje pozycjê dominuj¹c¹ z uwagi na fakt, ¿e by³a
w chwili wszczêcia postêpowania oraz pozostaje nadal jedynym dostawc¹ us³ug, który na podstawie art. 72 Prawa
telekomunikacyjnego zapewnia przy³¹czenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znacz¹cej pozycji rynkowej.
Oznacza to, ¿e TP jest w obecnej chwili jedynym podmiotem dzia³aj¹cym na rynku w³aœciwym, w zwi¹zku z czym zajmuje na tym rynku
faktyczn¹ pozycjê monopolisty. […]
Zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym
poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Wnioskodawca zarzuci³ TP stosowanie powy¿szej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, poprzez stosowanie klauzuli wy³¹cznoœci
na korzystanie z publicznie dostêpnych us³ug telefonicznych Spó³ki. W opinii Prezesa UOKiK, przedmiotowe dzia³anie nie wype³nia
znamion powy¿szej praktyki ze wzglêdu na szczególny charakter planu tp socjalnego oraz sposób jego umiejscowienia w ofercie TP,
a tak¿e brak antykonkurencyjnych skutków, jakie stosowanie przez TP tego planu wywo³uje na rynku.
Bezsprzecznym jest, i¿ TP zawar³a we wzorcu umownym w postaci CUT zapis, daj¹cy jej wy³¹czne prawo do œwiadczenia us³ug
po³¹czeñ telefonicznych na rzecz abonentów planu tp socjalnego i tym samym umownie wy³¹czaj¹cy mo¿liwoœæ skorzystania przez
tych abonentów z us³ug innych operatorów poprzez numer dostêpu i preselekcjê do chwili zmiany planu telefonicznego na
niezawieraj¹cy zastrze¿enia wy³¹cznoœci. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, ¿e klauzule wy³¹cznoœci umieszczane w umowach
cywilnoprawnych generalnie same w sobie nie s¹ zakazane na gruncie prawa antymonopolowego, jeœli nie naruszaj¹ stanu konkurencji
na rynku. Dla uznania klauzuli wy³¹cznoœci za naruszaj¹c¹ przepisy ustawy konieczne jest bowiem wykazanie antykonkurencyjnych
skutków, jakie klauzula ta wywo³uje na rynku w³aœciwym lub rynkach powi¹zanych.
[…] Przede wszystkim Prezes UOKiK uzna³, ¿e wyk³adnia literalna oraz celowoœciowa art. 72 Prawa telekomunikacyjnego nie
wskazuje, ¿e uprawnienie wyboru innego operatora w drodze numeru dostêpu lub preselekcji musi przys³ugiwaæ w stosunku do
wszystkich opcji ofertowych przez danego operatora telekomunikacyjnego (w przypadku TP odnosi siê to do tzw. planów
telefonicznych). W opinii Prezesa UOKiK, celem art. 72 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego jest przede wszystkim unikniêcie sytuacji,
w której abonent, zwi¹zany umow¹ z jedynym operatorem posiadaj¹cym sieci na danym obszarze, „odciêty” zosta³by od jakiejkolwiek
mo¿liwoœci korzystania z us³ug alternatywnych operatorów. Art. 72 Prawa telekomunikacyjnego poprzez swoj¹ funkcjê ochronn¹
gwarantuje zatem abonentowi mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do co najmniej jednej us³ugi innego operatora ni¿ zapewniaj¹cy
bezpoœrednio temu abonentowi fizyczne zakoñczenie sieci. Nie jest jednak konieczne, aby ka¿dy abonent w ka¿dym planie
telefonicznym operatora musia³ mieæ mo¿liwoœæ korzystania z numeru dostêpu oraz preselekcji. Enumeratywne wyliczenie przyczyn
uzasadniaj¹cych skorzystanie przez operatora z prawa odmowy realizacji zlecenia preselekcji […] odnosz¹ siê zatem wy³¹cznie do
sytuacji, w której odmowa ta nastêpuje ca³kowicie wbrew woli abonenta, a abonent ten nie ma mo¿liwoœci wyboru innego planu
telefonicznego tego samego operatora. W szczególnoœci nie stanowi ograniczenia dostêpu do us³ug innych operatorów umieszczenie
klauzuli wy³¹cznoœci jedynie w jednym z kilkunastu dostêpnych planów telefonicznych danego przedsiêbiorcy. Jak zostanie wykazane
poni¿ej, dzia³anie takie nie wywo³uje negatywnych skutków na rynku i w rezultacie nie mo¿e stanowiæ praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê.
Prezes UOKiK zgadza siê ze stanowiskiem TP, ¿e plan tp socjalny ma charakter tzw. taryfy specjalnej, maj¹cej na celu zapewnienie
powszechnej dostêpnoœci do podstawowego zakresu us³ug telefonicznych tak¿e dla osób o niekorzystnym statusie spo³ecznym,
zdrowotnym i ekonomicznym. Zasadne jest tak¿e twierdzenie TP, ¿e umieszczenie w ramach taryf specjalnych ograniczeñ mo¿liwoœci
korzystania z numeru dostêpu i preselekcji do operatorów alternatywnych jest rozwi¹zaniem stosowanym w innych pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej […]. W pañstwach tych klauzula wy³¹cznoœci w ramach taryfy specjalnej nie jest traktowana jako
naruszenie zasad konkurencji.
[…] Podstawowe znaczenie dla oceny zgodnoœci z prawem ochrony konkurencji kszta³tu oferty TP ma fakt, ¿e zgoda abonenta na
subskrypcjê planu tp socjalnego nie ma charakteru zgody ostatecznej i nieodwo³alnej. W ka¿dej chwili abonent mo¿e z³o¿yæ u TP
dyspozycjê zmiany planu telefonicznego na inny, niezawieraj¹cy ograniczeñ w zakresie wyboru alternatywnych operatorów. Co wiêcej,
TP zgodnie z CUT za zmianê posiadanego planu telefonicznego na inny ni¿ plan tp socjalny nie pobiera ¿adnych op³at, natomiast
w przypadku dyspozycji przejœcia na plan tp socjalny zmiana taka kosztuje abonenta 6,10 z³ brutto. Dodatkowo przy subskrypcji planu tp
socjalny, TP wprowadza równie¿ ograniczenie odnoœnie do oferowanych przez siebie us³ug - abonent posiadaj¹cy plan tp socjalny nie
mo¿e korzystaæ z us³ugi Neostrady œwiadczonej przez TP. Z powy¿szego wynika, ¿e TP z jednej strony u³atwiaj¹c abonentom planu tp
socjalnego zmianê tego planu na inny, z drugiej utrudnia dotychczasowym abonentom innych planów telefonicznych subskrypcjê planu
tp socjalnego. Œwiadczy to o nies³usznoœci twierdzenia Tele2, ¿e intencj¹ TP jest objêcie planem tp socjalnym jak najwiêkszej liczby
osób w celu odebrania klientów operatorom alternatywnym. Nale¿y wnioskowaæ, ¿e gdyby stawiana przez Tele2 teza by³a prawdziwa,
TP stara³aby siê usuwaæ wszelkie przeszkody utrudniaj¹ce abonentom podjêcie decyzji o wyborze planu tp socjalnego. Zdaniem
Prezesa UOKiK, w analizowanym przypadku natomiast, op³ata w wysokoœci 6,10 z³ brutto jest op³at¹ z jednej strony na tyle nisk¹, aby
nie nak³adaæ nadmiernych obci¹¿eñ na w³asnych abonentów, a z drugiej na tyle wysok¹, aby wyeliminowaæ mo¿liwoœæ pochopnego
podjêcia decyzji przez abonenta. Jednoczeœnie brak mo¿liwoœci zainstalowania Neostrady, w przypadku, gdy abonent posiada plan tp
socjalny, tym bardziej wskazuje, ¿e TP nie zachêca do subskrypcji tego planu (ogranicza sobie mo¿liwoœæ œwiadczenia abonentom
okreœlonej us³ugi).
Swoboda zmiany lub rezygnacji przez abonentów TP z planu tp socjalnego powoduje, ¿e abonenci ci pozostaj¹ nadal otwarci na
konkurencyjne oferty innych przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku i s¹ w stanie w ka¿dej chwili, z zachowaniem warunków umowy
wi¹¿¹cej ich z TP co do d³ugoœci okresu wypowiedzenia, zrezygnowaæ z us³ug TP na ich rzecz. Oznacza to, ¿e po stronie popytu nie
istniej¹ bariery, które uniemo¿liwia³yby abonentom zmianê nabywanego produktu, a TP nie dysponuje œrodkiem pozwalaj¹cym jej na
zatrzymanie klientów przy planie tp socjalnym wbrew ich woli.
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze, jedynie od suwerennej decyzji abonenta oraz atrakcyjnoœci ofert konkurencyjnych operatorów
telekomunikacyjnych zale¿y mo¿liwoœæ pozyskania przez tych operatorów dotychczasowych klientów TP. Wskazane powy¿ej cechy
uk³adu stosunków panuj¹cych na rynku pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e istnienie planu tp socjalnego w kszta³cie, w jakim jest on analizowany
w niniejszym postêpowaniu, nie przeciwdzia³a w ¿adnym stopniu ukszta³towaniu siê warunków koniecznych dla zaistnienia
swobodnej wymiany rynkowej miêdzy TP i jej konkurentami a ich klientami. Nie mo¿na uznaæ, ¿e TP przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê
warunków do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji, je¿eli wybór planu taryfowego zale¿y wy³¹cznie od woli abonenta. W sytuacji,
gdyby abonent chcia³ skorzystaæ z us³ug po³¹czeñ g³osowych œwiadczonych przez innego ni¿ TP operatora mo¿e w ka¿dej chwili
zmieniæ plan taryfowy. […] W rezultacie nale¿y stwierdziæ, i¿ przedmiotowa klauzula wy³¹cznoœci nie wp³ywa negatywnie na rozwój
konkurencji na rynku. Nie zachodz¹ zatem podstawy do stwierdzenia, ¿e dosz³o do naruszenia dyspozycji art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2
pkt 5 ustawy.
[…] Zgodnie z art. 35 Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie implementacji regu³ konkurencji
zawartych w art. 81 i 82 TWE, zwanego dalej Rozporz¹dzeniem, pañstwa cz³onkowskie musz¹ wyznaczyæ organ lub organy ochrony
konkurencji odpowiedzialne za stosowanie art. 81 lub 82 TWE. Œrodki konieczne do nadania tym organom uprawnieñ do stosowania
przepisów art. 81 lub 82 TWE musia³y zostaæ podjête do 1 maja 2004 r. W Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy, Prezes UOKiK zosta³
wskazany jako organ wykonuj¹cy zadania na³o¿one na w³adze pañstw cz³onkowskich UE na podstawie art. 84 i 85 TWE.
W szczególnoœci Prezes UOKiK jest w³aœciwym organem ochrony konkurencji w rozumieniu art. 35 Rozporz¹dzenia.
Zgodnie z art. 3 Rozporz¹dzenia, jeœli krajowy organ ochrony konkurencji (w Polsce - Prezes UOKiK) stosuje krajowe prawo
konkurencji do praktyk zakazanych w rozumieniu art. 81 TWE, które mog¹ wp³ywaæ na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi lub
stosuje krajowe przepisy do praktyk zakazanych w rozumieniu art. 82 TWE, stosuje równie¿ odpowiednio art. 81 lub 82 TWE.
W zwi¹zku z tym, je¿eli krajowy organ konkurencji poweŸmie uzasadnione podejrzenie, ¿e przes³anka wp³ywu na handel miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi jest spe³niona, wówczas jest zobowi¹zany do wszczêcia postêpowania w sprawie praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê równie¿ na podstawie przepisów traktatowych. W niniejszej sprawie […] przes³anka wp³ywu na handel miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi by³a spe³niona, a zatem konieczne by³o wszczêcie postêpowania równie¿ na podstawie art. 82 TWE.
W œwietle art. 5 Rozporz¹dzenia organy ochrony konkurencji pañstw cz³onkowskich maj¹ uprawnienie do stosowania art. 81 i 82
TWE. Jednoczeœnie ten sam przepis wskazuje zamkniêty katalog decyzji, które mo¿e wydaæ organ ochrony konkurencji pañstwa
cz³onkowskiego stosuj¹c art. 81 lub 82 TWE. Zgodnie z art. 5 Rozporz¹dzenia organ antymonopolowy pañstwa cz³onkowskiego mo¿e
wydaæ wy³¹cznie nastêpuj¹ce rodzaje decyzji: domagaj¹c¹ siê zaprzestania naruszenia (stwierdzaj¹c¹ praktykê), zarz¹dzaj¹c¹ œrodki
tymczasowe, akceptuj¹c¹ zobowi¹zania, nak³adaj¹c¹ grzywny lub okresowe kary pieniê¿ne lub inne kary przewidziane w krajowych
przepisach prawa.
Cytowany przepis art. 5 Rozporz¹dzenia nie przewiduje mo¿liwoœci wydania przez krajowy organ antymonopolowy decyzji
niestwierdzaj¹cej stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê. Brak jest w zamkniêtym katalogu art. 5 Rozporz¹dzenia takiego
rodzaju decyzji. Wynika z tego, ¿e wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji niestwierdzaj¹cej stosowania praktyki na podstawie art. 82
TWE, analogicznej jak na podstawie art. 11 ustawy, stanowi³oby przekroczenie jego kompetencji nadanych przez wspólnotowe prawo
konkurencji. Przepisy Rozporz¹dzenia, wprowadzaj¹c zamkniêty katalog decyzji, które mog¹ byæ wydawane przez organy krajowe na
podstawie art. 81 i 82 TWE upowa¿ni³y te organy do przeprowadzenia dowodu wy³¹cznie na okolicznoœæ wydania decyzji, o których
mowa w art. 5 Rozporz¹dzenia. Organy te nie mog¹ dowodziæ faktu nienaruszenia przepisów art. 81 lub 82 TWE w wydawanych
decyzjach administracyjnych i ostatecznie orzekaæ o niestosowaniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê na podstawie art. 81 lub 82
TWE.
Potwierdzeniem powy¿szego jest brzmienie art. 11 ust. 4 Rozporz¹dzenia. Zgodnie z tym przepisem, nie póŸniej ni¿ na 30 dni
przed przyjêciem decyzji nakazuj¹cej zaprzestanie naruszenia, akceptuj¹cej zobowi¹zania lub wycofuj¹cej stosowanie rozporz¹dzenia
o wy³¹czeniu grupowym, organy ochrony konkurencji pañstw cz³onkowskich powiadomi¹ o tym Komisjê. Cytowany przepis nie przewiduje
obowi¹zku notyfikacji projektu decyzji o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê. Wynika to z faktu, ¿e zgodnie
z przepisami Rozporz¹dzenia organy antymonopolowe pañstw cz³onkowskich nie s¹ uprawnione do wydania takiej decyzji.
Do niniejszej decyzji nie ma zatem zastosowania art. 11 ust. 4 Rozporz¹dzenia. Przepis ten wyraŸnie bowiem wskazuje rodzaje
decyzji, które musz¹ byæ notyfikowane Komisji przed ich wydaniem. W katalogu zawartym w art. 11 ust. 4 Rozporz¹dzenia nie znalaz³a
siê decyzja o niestwierdzeniu stosowania praktyki […], ani te¿ decyzja o umorzeniu postêpowania. Niew¹tpliwie natomiast do
niniejszej decyzji ma zastosowanie art. 11 ust. 3 Rozporz¹dzenia, zgodnie z którym organy ochrony konkurencji pañstw cz³onkowskich,
w przypadku gdy dzia³aj¹ na podstawie art. 81 lub 82 TWE informuj¹ Komisjê o wszczêciu takiego postêpowania. Obowi¹zek, o którym
mowa w powo³anym przepisie Rozporz¹dzenia zosta³ przez Prezesa UOKiK wype³niony.
W zwi¹zku z powy¿szym oraz z uwagi na fakt, ¿e niniejsza decyzja Prezesa UOKiK dowodzi, na podstawie art. 8 ustawy, i¿ TP S.A.
nie stosowa³a praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, postêpowanie w zakresie podejrzenia naruszenia art. 82 TWE nale¿y umorzyæ jako
bezprzedmiotowe. Niedopuszczalne jest bowiem wydanie w tym zakresie decyzji merytorycznej. […]
Zwa¿ywszy powy¿sze orzeka siê, jak w sentencji. […]
56
DECYZJA
z dnia 29 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
przez Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w £odzi
(Nr RLU-28/2006)
Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 w zw. z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie w³aœciwoœci
miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
wszczêtego z urzêdu, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów bezprawne dzia³anie Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w £odzi, polegaj¹ce na:
1. braku oznaczenia zawieraj¹cego informacje umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê wytwórcy, a tak¿e informacje potrzebne do bezpiecznego
u¿ywania, zredagowane w sposób zrozumia³y, odpowiednio do wiedzy potencjalnych u¿ytkowników sprzedawanych w sieci
w³asnych sklepów Rossmann, wyrobów medycznych w postaci okularów korekcyjnych do czytania i zatajenie w zwi¹zku z tym
ryzyka jakie wi¹¿e siê z korzystaniem z okularów, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 ze zm.) i pkt 13 Za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
3 listopada 2004 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ zasadniczych dla wyrobów medycznych do ró¿nego przeznaczenia
(Dz. U. Nr 251, poz. 2514),
2. braku oznaczenia ceny sprzedawanych w sieci w³asnych sklepów Rossmann wyrobów medycznych w postaci okularów
korekcyjnych do czytania, co stanowi naruszenie §3 ust. 1 oraz §9 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów i us³ug oraz sposobu oznaczenia cen¹ towarów przeznaczonych do
sprzeda¿y (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.),
oraz stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem 16 maja 2006 r.
UZASADNIENIE
Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie dzia³aj¹c na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej przeprowadzi³ w dniach 14-15 marca 2006 r. kontrolê w sklepie Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
w Lublinie, sprawdzaj¹c¹ prawid³owoœæ oznakowania oferowanych do sprzeda¿y okularów do czytania w iloœci 136 sztuk, których
dystrybutorem by³ Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w £odzi, zwany dalej Rossmann. W trakcie kontroli
stwierdzono, ¿e wszystkie objête badaniem okulary korekcyjne nie posiada³y informacji potrzebnych do bezpiecznego u¿ytkowania
wyrobu, nazwy wyrobu i adresu przedsiêbiorcy.
Poinformowano równoczeœnie, ¿e okulary korekcyjne s¹ uznawane za wyroby medyczne i podlegaj¹ procedurze oceny zgodnoœci
okreœlonej przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach
medycznych. Ponadto towar nie by³ oznaczony cen¹, co mo¿e stanowiæ naruszenie §3 ust. 1 oraz §9 rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów i us³ug oraz sposobu oznaczania cen¹ towarów
przeznaczonych do sprzeda¿y.
[…] Postanowieniem Nr 96/06 z dnia 11 maja 2006 r. wszczêto postêpowanie administracyjne z urzêdu przeciwko Rossmann pod
zarzutem stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, poprzez bezprawne dzia³ania polegaj¹ce na stosowaniu
czynu nieuczciwej konkurencji - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegaj¹cego na
braku oznaczenia wprowadzanych do obrotu towarów - wyrobów medycznych (okulary korekcyjne) i zatajenie ryzyka, jakie wi¹¿e siê
z korzystaniem z tych okularów oraz polegaj¹ce na naruszeniu §3 ust. 1 i §9 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów i us³ug oraz sposobu oznaczenia cen¹ towarów przeznaczonych do
sprzeda¿y, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych i pkt 13 Za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ zasadniczych dla wyrobów medycznych do ró¿nego
przeznaczenia, co mog³o stanowiæ naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
W niniejszej sprawie Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z treœci¹ art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma
indywidualnych interesów konsumentów.
Dla uznania okreœlonego dzia³ania przedsiêbiorcy za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie takie musi
godziæ w zbiorowe interesy konsumentów. Oceny zakwestionowanego dzia³ania nale¿y dokonaæ w kontekœcie dzia³ania
bezprawnego, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jako niezgodnego z obowi¹zuj¹cym
porz¹dkiem prawnym lub dobrymi obyczajami.
W niniejszej sprawie postawiony Rossmann zarzut, aby móg³ byæ skutecznie oceniony w ramach art. 23a ust. 1, musi spe³niaæ
przes³anki naruszenia zbiorowy interes konsumentów oraz byæ dzia³aniem lub zaniechaniem bezprawnym. Pierwsza przes³anka jest
spe³niona, gdy dane dzia³anie lub zaniechanie przedsiêbiorcy godzi w interesy konsumentów, jako zbiorowoœci, gdy¿ ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów chroni interesy nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da siê zidentyfikowaæ - jest to
zjawisko o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszym postêpowaniu
administracyjnym. Dzia³ania Rossmann polegaj¹ce na oferowaniu konsumentom okularów korekcyjnych do czytania jako wyrobu
medycznego skierowane s¹ do z góry nieokreœlonej liczby konsumentów poprzez zaoferowanie im towaru, który jest nabywany
w sieciach sklepów detalicznych Rossmann, o czym œwiadczy fakt wprowadzenia do obrotu od 2004 r. ponad 300 tys. sztuk tego
towaru i oferowanie go w sprzeda¿y konsumentom na terenie ca³ego kraju. W zwi¹zku z tym, kr¹g osób, który zosta³ ju¿ dotkniêty
stosowan¹ praktyk¹ i którego taka praktyka mog³a dotkn¹æ jest nieograniczony, niemo¿liwy z góry do okreœlenia, a tym samym spe³nia
warunki zbiorowego interesu konsumentów. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem
zbiorowych interesów konsumentów.
Drug¹ konieczn¹ do udowodnienia przes³ank¹ jest bezprawnoœæ dzia³ania lub zaniechania przedsiêbiorcy, któremu postawiono
zarzut stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów. […] Zakwestionowanym dzia³aniem Rossmann w ramach
prowadzonego postêpowania administracyjnego w niniejszej sprawie jest naruszenie przepisów prawa reguluj¹cych zasady
oferowania konsumentom w sprzeda¿y detalicznej z jednej strony towaru, jako takiego, a z drugiej strony przepisów prawa, które ze
wzglêdu na specyfikê tego towaru zakwalifikowanego jako wyrób medyczny, przewiduj¹ w tym zakresie odrêbne wymogi odnoœnie
jego oznakowania. […] Nale¿y […] dokonaæ oceny zachowania Rossmann pod k¹tem obowi¹zuj¹cych w tej mierze regulacji prawnych
przy sprzeda¿y konsumentom okularów do czytania w sieci sklepów tego przedsiêbiorcy, ze wskazaniem negatywnych skutków
takiego dzia³ania.
Wskazane wy¿ej uchybienia Rossmann stanowi¹ naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy¿
czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaru albo jego brak, które mo¿e wprowadzaæ konsumenta w b³¹d, co do
pochodzenia, iloœci, jakoœci, sk³adników, sposobu wykonania, przydatnoœci, konserwacji lub innych istotnych cech towarów, a tak¿e
zatajenie ryzyka, jakie wi¹¿e siê z korzystaniem z nich.
Produkty oferowane konsumentom powinny byæ opatrywane nie tylko znakiem towarowym czy wskazaniem producenta. Istotne
s¹ tak¿e inne informacje, które musz¹ byæ na towarze zamieszczone. W ten sposób klient, konsument dowiaduje siê np. o cenie
towaru, jego podstawowych w³aœciwoœciach, zagro¿eniach wynikaj¹cych z jego stosowania. Wszelkie informacje umieszczone na
towarze powinny byæ rzetelne, obiektywne, aktualne i na tyle obszerne, aby osoba do której informacja jest skierowana mog³a
sformu³owaæ w³asn¹ opiniê o przydatnoœci i wartoœci danego towaru. Obowi¹zek informowania kontrahenta o istotnych z jego punktu
widzenia okolicznoœciach dotycz¹cych kontraktu, a zatem jego przedmiotu i treœci, powinien byæ czyniony w sposób prawdziwy,
rzetelny, kompletny i zgodny z prawem.
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W przypadku Rossmann sprzeda¿ okularów korekcyjnych do czytania bêd¹cych przedmiotem niniejszej decyzji odbywa³a siê bez
zachowania wymaganych prawem oznakowañ. W sprzeda¿y, w sieci sklepów tego przedsiêbiorcy, pojawi³ siê towar - przedmiotowe
okulary, w iloœciach kilkuset tysiêcy sztuk, który nie by³ oznaczony cen¹ i nie zawiera³ informacji niezbêdnych do prawid³owego
u¿ytkowania tego towaru. Brak oznaczenia towaru we wskazane wy¿ej elementy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym
mowa wy¿ej, a tym samym jest dzia³aniem bezprawnym. Brak oznaczenia cen¹ towaru oferowanego konsumentom na terytorium
Polski stanowi tak¿e naruszenie innych przepisów prawa - rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad
uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzeda¿y, które obliguje sprzedawcê do oznaczenia cen¹ towaru w obrocie
detalicznym. Wymóg ten jest na tyle istotny, ¿e wp³ywa na decyzjê konsumenta, co do zakupu oferowanego mu produktu. Cena, jako
istotny element ka¿dej umowy cywilno-prawnej, a tak¹ jest umowa sprzeda¿y, ma zatem bardzo du¿y wp³yw na dojœcie do skutku
transakcji, a jej brak stanowi naruszenie prawa i pozbawia konsumenta mo¿liwoœci dokonania prawid³owego wyboru.
W przypadku pewnych grup towarów wprowadzanych do obrotu na przedsiêbiorcach ci¹¿¹ jeszcze dodatkowe obowi¹zki
zwi¹zane z oznakowaniem towaru, które nak³adaj¹ na nich szczególne regulacje prawne. W zale¿noœci od kwalifikacji danego produktu
(w przypadku okularów korekcyjnych sprzedawanych przez Rossmann, wyrób ten zosta³ zakwalifikowany jako wyrób medyczny
I klasy) szczegó³owe regulacje prawne zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorcê do okreœlonego typu dzia³ania.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych nak³ada na podmiot uprawniony, który wprowadza wyrób medyczny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowi¹zek oznakowania go w jêzyku polskim wraz z dostarczeniem u¿ytkownikowi instrukcji
u¿ywania i etykiety w jêzyku polskim. Dodatkowym uszczegó³owieniem tego obowi¹zku s¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagañ zasadniczych dla wyrobów medycznych do ró¿nego przeznaczenia, gdzie w Za³¹czniku
Nr 1 do tego rozporz¹dzenia w pkt 13.1 wprowadza siê obowi¹zek zredagowania informacji o towarze w sposób zrozumia³y,
odpowiedni do poziomu wiedzy potencjalnych u¿ytkowników oraz polskiej normy.
Na ile istotne s¹ to informacje œwiadczy analiza przes³anych do Prezesa UOKiK przez Rossmann naklejek umieszczonych na
towarze po wszczêciu postêpowania administracyjnego w niniejszej sprawie. W pierwszej kolejnoœci jest to informacja o tym, ¿e
okulary te s¹ zastêpcze, a ich u¿ytkowanie nie zwalnia konsumenta od regularnych badañ lekarskich, s³u¿¹ one do czytania i patrzenia
z bliska. Zawieraj¹ ostrze¿enia, które mog¹ wp³ywaæ na bezpieczeñstwo konsumenta i innych osób w postaci informacji, ¿e okularów
tych nie nale¿y u¿ywaæ w trakcie prowadzenia pojazdów, a tak¿e ostrze¿enie dla alergików, gdy¿ zawarty w oprawkach nikiel mo¿e
powodowaæ reakcje alergiczne. Wskazane wy¿ej informacje s¹ bardzo istotne z punktu widzenia osób korzystaj¹cych z tych okularów.
Ich brak powoduje nara¿enie konsumentów na niebezpieczeñstwo mog¹ce zagra¿aæ ich zdrowiu. Brak zamieszczenia tych informacji
na towarach sprzedawanych przez Rossmann jest naganne i sprzeczne z prawem. Niespe³nienie ci¹¿¹cego na przedsiêbiorcy
obowi¹zku spowodowane by³o zaniedbaniem i brakiem starannoœci. Skutki takiego dzia³ania w stosunku do konsumentów mog³y
nara¿aæ ich na niebezpieczeñstwo naruszaj¹c ich interesy.
Spe³nienie wskazanego wy¿ej obowi¹zku informacyjnego nie wynika³o z dodatkowych utrudnieñ i nie wymaga³o nadmiernych
œrodków finansowych, skoro przedsiêbiorca by³ w stanie w krótkim czasie po wszczêciu postêpowania administracyjnego w tej sprawie
uzupe³niæ towar w brakuj¹ce elementy i dopilnowaæ rozprowadzenia oznaczeñ na towarach w sieci swoich sklepów. Tym samym nale¿y
stwierdziæ, ¿e praktyka stosowana przez Rossmann narusza³a zbiorowe interesy konsumentów i by³a dzia³aniem bezprawnym.
Fakt dokonania przez Rossmann, jeszcze na etapie postêpowania administracyjnego, zmian w postaci wyposa¿enia towaru
w wymagane prawem informacje w postaci umieszczenia samoprzylepnych naklejek z informacjami wymaganymi przepisami prawa
i oznakowanie towaru cen¹, dokonanie tego szybko i przedstawienie organowi antymonopolowemu dowodów dokonania tych zmian
pozwala przyj¹æ, ¿e wprowadzone od dnia 16 maja 2006 r. prawid³owe oznakowanie produktu pozwoli konsumentom dokonaæ
w³aœciwego wyboru poprzez mo¿liwoœæ zapoznania siê z w³aœciwoœciami towaru i zagro¿eniami wynikaj¹cymi z jego u¿ytkowania,
a tym samym przyczyni siê do bezpiecznego korzystania z tego produktu. Skoro zatem nowe etykiety wprowadzono do obrotu od
16 maja 2006 r., nale¿y uznaæ dzieñ 16 maja 2006 r. jako dzieñ zaniechania stosowania zarzucanej praktyki.
[…] Nadzór nad wyrobami medycznymi wprowadzonymi do obrotu i do u¿ywania sprawuje Prezes Urzêdu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych […], dalej Prezes Urzêdu Rejestracji. Do zakresu zadañ Prezesa Urzêdu
Rejestracji nale¿y m.in. prowadzenie Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu
i u¿ywanie, nadzór nad oznakowywaniem, przechowywaniem, rozprowadzaniem wyrobów medycznych, przeprowadzanie oceny
incydentów medycznych.
Dokonana przez organ antymonopolowy analiza przepisów okreœlaj¹cych kompetencje Prezesa Urzêdu Rejestracji, a w szczególnoœci
procedury obejmuj¹cej zasady postêpowania pracowników tego Urzêdu w procesie kontroli podmiotów prowadz¹cych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoœæ w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, pozwala przyj¹æ, ¿e nie jest w tym
przypadku wy³¹czona kompetencja Prezesa UOKiK w ocenie takich przedsiêbiorców pod k¹tem ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Dzia³ania podejmowane przez Prezesa Urzêdu Rejestracji dotycz¹ w g³ównej mierze skutków, jakie wi¹¿¹ siê lub mog¹
siê wi¹zaæ z u¿ytkowaniem danego wyrobu medycznego, a w szczególnoœci mo¿liwoœci lub ju¿ zaistnienia tzw. incydentu
medycznego, który wskazuje na szkodliwe dzia³anie danego wyrobu.
Kontrole planowe podejmowane s¹ na podstawie informacji o incydentach medycznych i alertach na stronach internetowych
organów kompetentnych pañstw Unii Europejskiej. Natomiast kontrole doraŸne przeprowadza siê na skutek pisemnych powiadomieñ
o niezgodnoœciach, uchybieniach i reklamacjach. Kontrola taka mo¿e dotyczyæ tak¿e analizy etykiet, instrukcji u¿ytkowania, opisu
stosowania i przeznaczenia wyrobu oraz sprawdzenia procedury oceny zgodnoœci wynikaj¹cej ze zg³oszenia do Rejestru wyrobu. […]
Zakoñczenie kontroli skutkuje wydaniem zaleceñ pokontrolnych i mo¿liwoœci¹ wydania decyzji, je¿eli stwierdzono potencjalne ryzyko
zagro¿enia ¿ycia i zdrowia pacjentów, u¿ytkowników i osób trzecich. Natomiast, je¿eli w trakcie kontroli stwierdzono nieprawid³owoœci
w oznakowaniu lub instrukcji obs³ugi, które mog¹ bezpoœrednio lub poœrednio doprowadziæ do zdarzenia powoduj¹cego œmieræ lub
powa¿ne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, u¿ytkownika uznaje siê to za potencjalny incydent medyczny i wówczas wdra¿a siê
nastêpn¹ procedurê […].
Opisany wy¿ej zakres dzia³ania Prezesa Urzêdu Rejestracji, zdaniem organu antymonopolowego, dotyczy oceny skutków dzia³ania
danego wyrobu medycznego wprowadzonego do obrotu przez przedsiêbiorcê w kontekœcie mo¿liwoœci zaistnienia incydentu
medycznego, czyli oceny czysto techniczno-medycznej dzia³ania produktu. Wydaje siê jednak, ¿e przy u¿ytkowaniu okularów
korekcyjnych sprzedawanych przez Rossmann stwierdzenie incydentu medycznego by³oby bardzo trudne, a dokonana przez Prezesa
UOKiK ocena zachowania Rossmann dokonana zosta³a w innym kierunku, a to w kierunku wyegzekwowania dzia³ania zgodnego
z przepisami prawa w interesie ogó³u konsumentów. Ma na celu wyposa¿enie towaru w prawid³owe informacje, które przyczyni¹ siê
do w³aœciwego jego u¿ytkowania przez konsumentów, co nie wy³¹cza kompetencji Prezesa Urzêdu Rejestracji w zakresie jego
w³aœciwoœci.
Tym samym nale¿a³o orzec, jak w sentencji niniejszej decyzji. […]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2006 r.
1.
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26.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Decyzja z dnia 3.07.2006 r. (Nr RKT-38/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Gminy Brzeszcze przeciwko Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Tychach.
Decyzja z dnia 3.07.2006 r. (Nr RKT-39/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Zawierciu.
Decyzja z dnia 3.07.2006 r. (Nr RKT-40/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej w Bytomiu S.A. przeciwko Komunikacyjnemu Zwi¹zkowi Komunalnemu
Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owego w Katowicach.
Decyzja z dnia 4.07.2006 r. (Nr DNR-69/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Krzysztofa Janusza N. prowadz¹cego dzia³alnoœæ
gospodarcza pod nazw¹ P.P.H.U. EWA w Bralinie.
Decyzja z dnia 5.07.2006 r. (Nr DOK-70/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Mitel
Steel Poland S.A. w Katowicach kontroli nad Florian Podkarpacie S.A. w Nowym S¹czu.
Decyzja z dnia 5.07.2006 r. (Nr DOK-71/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez AP6 Co.,
Ltd. w Nagata-cho, Chiyoda-ku Tokio (Japonia) kontroli nad Mars Electronics Internaional Inc. w USA i in.
Decyzja z dnia 5.07.2006 r. (Nr RPZ-18/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Zak³adu
Oczyszczania BAKUN w Roztoce przeciwko Gminie Rewal.
Decyzja z dnia 5.07.2006 r. (Nr RPZ-19/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Piotra P. Hurtownia
Owocowo-Warzywna Hubertus w Wyrzysku przeciwko Pilskiemu Rynkowi Hurtowemu Sp. z o.o. w Pile.
Decyzja z dnia 5.07.2006 r. (Nr RWR-26/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Sebastianowi P. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ ProLine Sebastian Ponikowski.
Decyzja z dnia 6.07.2006 r. (Nr DNR-74/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków w sprawie z urzêdu przeciwko Wies³awowi B.
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ GTI-POLSKA Beck Wies³aw w Czechowicach-Dziedzicach.
Decyzja z dnia 6.07.2006 r. (Nr RKT-41/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Zak³adu Us³ugowoHandlowego CALIA Moæko Andrzej, Kustwa Marek Sp. j. przeciwko Gminie Tychy - Tyski Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tychach.
Decyzja z dnia 10.07.2006 r. (Nr RLU-18/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Zamoœciu.
Decyzja z dnia 10.07.2006 r. (Nr RKT-42/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w Czêstochowie przeciwko ENION S.A. w Krakowie.
Decyzja z dnia 10.07.2006 r. (Nr RKT-43/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Lubiniec.
Decyzja z dnia 11.07.2006 r. (Nr DOK-72/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Tar Heel Capital Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Metalplast System Sp. z o.o. w Obornikach.
Decyzja z dnia 11.07.2006 r. (Nr RWR-27/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Intershoe Violetta S. i Mariusz S. Sp. j. we Wroc³awiu.
Decyzja z dnia 11.07.2006 r. (Nr R£O-14/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Juliuszowi P. Centrum ORION w Piekarach.
Decyzja z dnia 11.07.2006 r. (Nr DNR-83/2006) o utrzymaniu w mocy zaskar¿onej decyzji w sprawie z wniosku Zbigniewa Z. Zak³ad
Produkcyjno-Handlowy Doris w M³awie.
Decyzja z dnia 12.07.2006 r. (Nr RKT-44/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Gminie Racibórz.
Decyzja z dnia 12.07.2006 r. (Nr RKT-45/2006) o uchyleniu zaskar¿onej decyzji w sprawie z odwo³ania Kompanii Wêglowej S.A.
w Katowicach.
Decyzja z dnia 13.07.2006 r. (Nr DOK-73/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Nordwaggon AB w Bromma (Szwecja) kontroli nad Eastwaggon Sp. z o.o. we Wroc³awiu.
Decyzja z dnia 13.07.2006 r. (Nr DNR-84/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu
Produkcyjno-Handlowemu Aro Karoñ Sp. j. w Czêstochowie.
Decyzja z dnia 13.07.2006 r. (Nr RKR-33/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 13.07.2006 r. (Nr R£O-15/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Krajowej Fundacji Oœwiatowej w Warszawie.
Decyzja z dnia 14.07.2006 r. (Nr DOK-74/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Montagu Private Equity Limited w Wielkiej Brytanii kontroli nad LRA III ApS w Danii.
Decyzja z dnia 14.07.2006 r. (Nr DOK-75/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Baird
Capital Partners Europe Ltd. w Londynie kontroli nad Prettl Appliance System Polska Sp. z o.o. w Opalenicy.
Decyzja z dnia 14.07.2006 r. (Nr RWA-28/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Saren-Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Energomonta¿ Pó³noc - DŸwigi Sp. z o.o. w Sochaczewie.
Decyzja z dnia 14.07.2006 r. (Nr RKT-46/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko Górnoœl¹skiemu Zak³adowi Elektroenergetycznemu S.A. w Gliwicach.
Decyzja z dnia 14.07.2006 r. (Nr RKT-47/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Renacie B. Rego Tour w Katowicach.
Decyzja z dnia 17.07.2006 r. (Nr DOK-76/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Financiere Saint-Nicaise S.A.S. we Francji kontroli nad Taittinger Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise we Francji.
Decyzja z dnia 17.07.2006 r. (Nr DOK-76/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Quinn
Property Holdings Limitem w Cavan (Irlandia) kontroli nad Wawel Hotel Development Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 17.07.2006 r. (Nr RGB-09/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adów Chemicznych
ZACHEM S.A. w Bydgoszczy.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 4

156

34. Decyzja z dnia 17.07.2006 r. (Nr RKT-48/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na po³¹czeniu Zak³adu
Tworzyw Sztucznych ERG-BIERUÑ S.A. w Bieruniu oraz Zak³adu Tworzyw Sztucznych NITRON S.A. w Krupskim M³ynie.
35. Decyzja z dnia 17.07.2006 r. (Nr RKR-34/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu przez
ZAMCO Sp. z o.o. kontroli nad Zak³adem Metalurgicznym WSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie.
36. Decyzja z dnia 18.07.2006 r. (Nr DNR-85/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Krzysztofowi F.
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Fabryka Mebli FILIPEK w Wêgorwie.
37. Decyzja z dnia 19.07.2006 r. (Nr RKT-49/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku niepublicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medyk Sp. j. w Lubliñcu.
38. Decyzja z dnia 19.07.2006 r. (Nr RLU-19/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Tomaszowskiej Spó³dzielni Mleczarskiej w Tomaszowie Lubelskim.
39. Decyzja z dnia 19.07.2006 r. (Nr RWR-28/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Boles³awiec i Józefowi Ch. Firma Handlowo-Produkcyjna Józef Chudziak w Chojnowie.
40. Decyzja z dnia 19.07.2006 r. (Nr RWR-29/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Narzêdzie Sp. z o.o. kontroli nad Boart Langyear Sp. z o.o. w Wilkowie.
41. Decyzja z dnia 19.07.2006 r. (Nr RBG-10/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Carrefour Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad czêœciami przedsiêbiorców Olsztyndis Sp. z o.o. w Olsztynie oraz Pergranso
Sp. z o.o. w Warszawie.
42. Decyzja z dnia 20.07.2006 r. (Nr DOK-78/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Komas Oy w Jyvaskayla (Finlandia) kontroli nad Fabryk¹ Maszyn Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim.
43. Decyzja z dnia 20.07.2006 r. (Nr DOK-79/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Blue
Properties AB w Sztokholmie (Szwecja) kontroli nad Armad Investment Sp. z o.o. w Warszawie.
44. Decyzja z dnia 21.07.2006 r. (Nr DOK-80/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawnie z wniosku LIBET S.A. we Wroc³awiu.
45. Decyzja z dnia 21.07.2006 r. (Nr RWA-29/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko STOEN S.A. w Warszawie.
46. Decyzja z dnia 21.07.2006 r. (Nr RWR-30/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Carrefour Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
47. Decyzja z dnia 21.07.2006 r. (Nr RWR-31/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
MEGATEL Patryk K. w Wa³brzychu.
48. Decyzja z dnia 21.07.2006 r. (Nr RWR-32/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
MEGATEL Patryk K. w Wa³brzychu.
49. Decyzja z dnia 22.07.2006 r. (Nr DOK-95/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Ashmore Enegry International Limited na Kajmanach kontroli nad Prisma Energy International na Kajmanach.
50. Decyzja z dnia 22.07.2006 r. (Nr DOK-96/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Softbank
S.A. w Warszawie z Asseco Poland S.A. w Rzeszowie.
51. Decyzja z dnia 24.07.2006 r. (Nr RBG-11/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko Koncernowi Energetycznemu ENERGA S.A. w Gdañsku.
52. Decyzja z dnia 24.07.2006 r. (Nr RBG-12/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Polskiej Wytwórni
Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie.
53. Decyzja z dnia 24.07.2006 r. (Nr RBG-13/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych S.A. w Warszawie i Miastu Bydgoszcz (publ. - poz. 51 w niniejszym numerze
Dziennika).
54. Decyzja z dnia 24.07.2006 r. (Nr RKT-50/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Grzeœmlecz Sp. z o.o. w Bielsku Bia³ej.
55. Decyzja z dnia 24.07.2006 r. (Nr RKT-51/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Andrzejowi T. TOP-GAS
w Opolu.
56. Decyzja z dnia 25.07.2006 r. (Nr RWR-33/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Telefonia Dialog S.A. we Wroc³awiu.
57. Decyzja z dnia 26.07.2006 r. (Nr DNR-66/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko LANDMANN POLSKA
Sp. z o.o. w Jaworze.
58. Decyzja z dnia 26.07.2006 r. (Nr DNR-78/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na W³adys³awa W. prowadz¹cego dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Stolarsko-Tapicerski w Suwa³kach.
59. Decyzja z dnia 26.07.2006 r. (Nr RGD-17/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko MULTIMEDIA POLSKA S.A. w Gdyni.
60. Decyzja z dnia 26.07.2006 r. (Nr RWA-30/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
ComputerLand S.A. kontroli nad Max S.A. w Poznaniu oraz VBB Sp. z o.o. w Warszawie.
61. Decyzja z dnia 28.07.2006 r. (Nr DOK-85/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Century Casinos Europe GmbH w Austrii kontroli nad G5 Sp. z o.o. w Warszawie.
62. Decyzja z dnia 28.07.2006 r. (Nr RWA-31/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Miasto
Sto³eczne Warszawa udzia³ów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.
63. Decyzja z dnia 28.07.2006 r. (Nr RWA-33/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez OAK
Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Nalewki Sp. z o.o. w Warszawie.
64. Decyzja z dnia 28.07.2006 r. (Nr RKT-52/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Polaris
Ch³odnie Œl¹skie Sp. z o.o. w Tychach kontroli nad „ZAMET- Budowa Maszyn” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
65. Decyzja z dnia 28.07.2006 r. (Nr RKT-53/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskim Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kêdzierzynie-KoŸlu.
66. Decyzja z dnia 31.07.2006 r. (Nr DNR-86/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Janowi Sz.
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe INTERMEBLE Jan Szymañski
w Sompolinku.
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67. Decyzja z dnia 31.07.2006 r. (Nr DNR-87/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe
ANDERS Export-Import w ¯ywcu.
68. Decyzja z dnia 1.08.2006 r. (Nr DNR-90/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Peugeot Polska Sp. z o.o.
w Warszawie.
69. Decyzja z dnia 1.08.2006 r. (Nr DOK-85/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Philips Polska Sp. z o.o.
w Warszawie oraz Przedsiêbiorstwu Handlowo-Produkcyjnemu Brabork Sp. z o.o. w Warszawie.
70. Decyzja z dnia 1.08.2006 r. (Nr DOK-86/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Handlowo-Produkcyjnego Brabork Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Philips Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
71. Decyzja z dnia 1.08.2006 r. (Nr RPZ-20/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko Autostrada Eksploatacja S.A. w Poznaniu, Auto-Handel-Centrum Krotoski-Cichy Sp. j. w Wysogotowie,
Andrzej M. Polhol Zak³ad Us³ug Motoryzacyjnych i Transportowych Pomoc Drogowa w Poznaniu, Marian Ch. INTER-HOL
Przedsiêbiorstwo Motoryzacyjne AUTO-CHARA w Poznaniu, Roman P. Auto Handel Pers w Suchym Lesie.
72. Decyzja z dnia 1.08.2006 r. (Nr RGD-18/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Anny P.
przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie.
73. Decyzja z dnia 2.08.2006 r. (Nr R£O-16/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Radomsko.
74. Decyzja z dnia 3.08.2006 r. (Nr RKR-35/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
PROCHEM S.A. kontroli nad Elektromonta¿ S.A. w Krakowie.
75. Decyzja z dnia 4.08.2006 r. (Nr RGD-19/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Dêbnie przeciwko Gminie Myœlibórz.
76. Decyzja z dnia 7.08.2006 r. (Nr DOK-90/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Ciech
S.A. w Warszawie kontroli nad Zak³adami Chemicznymi Zachem S.A. w Bydgoszczy.
77. Decyzja z dnia 8.08.2006 r. (Nr RWA-33/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Walter
TeleMedien Holding GmbH w Ettlingen i Communication One Luxemburg S.a.r.l. w Luksemburgu wspólnej kontroli nad
NewDirect Sp. z o.o. w Warszawie.
78. Decyzja z dnia 9.08.2006 r. (Nr RKR-36/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Eurocash S.A w Poznaniu kontroli nad czêœci¹ przedsiêbiorcy Carment S.A. w Kroœnie, przedsiêbiorc¹ Firm¹ Handlow¹ HydroHandel Sp. z o.o. w Dêbicy, przedsiêbiorc¹ Firm¹ Us³ugowo-Handlow¹ Delikatesy Centrum Sp. z o.o. w Kroœnie, przedsiêbiorc¹
Fructar Sp. z o.o. w Tarnowie.
79. Decyzja z dnia 9.08.2006 r. (Nr RKR-37/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Vistula S.A. w Krakowie.
80. Decyzja z dnia 9.08.2006 r. (Nr RPZ-21/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Andrzeja B.
Zak³ad Oczyszczania Terenu BAKUN w Roztoce przeciwko Gminie Tuliszków.
81. Decyzja z dnia 10.08.2006 r. (Nr RKR-38/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
TOM-MOBILE Sp. z o.o. kontroli nad Rakowice Sp. z o.o. w Krakowie.
82. Decyzja z dnia 10.08.2006 r. (Nr DOK-91/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Technologia para la construccion y mineria S.L. w Madrycie kontroli nad Komatdu Poland Sp. z o.o. w Sulejówku.
83. Decyzja z dnia 11.08.2006 r. (Nr RBG-14/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Danuty B. Zak³ad Us³ug Pogrzebowych Hades w Biskupcu przeciwko Gminie Biskupiec oraz Alicji N.-S. Komunalny
Zak³ad Us³ugowy AL-BIS.
84. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr DNR-60/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Imba Toys Polska Sp. z o.o.
w Warszawie.
85. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr DNR-93/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko VOBOIS POLSKA
Sp. z o.o. w Jordanowie.
86. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr DNR-95/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Dorocie
T. prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ P.P.H.U. Asia w I³awie.
87. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr RKT-54/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Jolancie M. prowadz¹cej
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Biuro Podró¿y Barbados w Opolu.
88. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr RKT-55/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Okrêgu Czêstochowskiego S.A. w Czêstochowie.
89. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr RKT-56/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Bytomskiemu Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bytomiu.
90. Decyzja z dnia 16.08.2006 r. (Nr RKT-57/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wodoci¹gom Ziemi Cieszyñskiej Sp. z o.o. w Ustroniu.
91. Decyzja z dnia 17.08.2006 r. (Nr RKT-58/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹ca konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Chorzowsko-Œwiêtoch³owickiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie.
92. Decyzja z dnia 17.08.2006 r. (Nr RKT-59/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹ca konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ¯ywcu.
93. Decyzja z dnia 18.08.2006 r. (Nr DNR-88/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe ANDERS
Export-Import w ¯ywcu.
94. Decyzja z dnia 18.08.2006 r. (Nr DNR-92/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Antakya Sp. z o.o. w Warszawie.
95. Decyzja z dnia 18.08.2006 r. (Nr DOK-94/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Vivendi Universal S.A.
w Pary¿u (Francja).
96. Decyzja z dnia 21.08.2006 r. (Nr RKT-60/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w spawie
z urzêdu przeciwko Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu.
97. Decyzja z dnia 22.08.2006 r. (Nr RKR-39/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Kompanii Wêglowej S.A.
w Katowicach przeciwko Gedryt-Centrum Produkcyjne Sp. z o.o. w Trzebini.
98. Decyzja z dnia 22.08.2006 r. (Nr RWR-34/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania antymonopolowego na wniosek Miejskiego
Zarz¹du Budynków Sp. z o.o. w Wa³brzychu przeciwko Wa³brzyskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wa³brzychu.
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99. Decyzja z dnia 23.08.2006 r. (Nr RKT-61/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie.
100.Decyzja z dnia 23.08.2006 r. (Nr DOK-97/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w Piasecznie.
101.Decyzja z dnia 23.08.2006 r. (Nr DOK-98/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
PROKOM INVESTMENTS S.A. w Gdyni kontroli nad Agencj¹ Wydawnicz¹ i Reklamow¹ MEDIABANK S.A. w Warszawie.
102.Decyzja z dnia 24.08.2006 r. (Nr RPZ-22/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Tarchomiñskich Zak³adów Farmaceutycznych POLFA S.A. w Warszawie przeciwko GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A. w Poznaniu.
103.Decyzja z dnia 24.08.2006 r. (Nr DNR-91/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko STALGAST Sp. z o.o.
w Warszawie.
104.Decyzja z dnia 24.08.2006 (Nr RBG-12/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Toruniu.
105.Decyzja z dnia 24.08.2006 r. (Nr RLU-20/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Polskiej Izby
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej w Warszawie przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej w Suwa³kach Sp. z o.o.
w Suwa³kach.
106.Decyzja z dnia 24.08.2006 r. (Nr RLU-21/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.
107.Decyzja z dnia 25.08.2006 r. (Nr R£O-17/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Wieluñ.
108.Decyzja z dnia 25.08.2006 r. (Nr RPZ-23/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zrzeszeniu Transporu Prywatnego w Poznaniu, Poznañskiemu Stowarzyszeniu Taksówkarzy w Poznaniu, Stowarzyszeniu Transportu
Osobowego i Baga¿owego w Poznaniu, Stowarzyszeniu RADIO-TAXI-CLUB w Poznaniu, Radio Taxi-STOP Sp. z o.o. w Poznaniu,
Wies³awie G. Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Radio Taxi Serwis, Ma³gorzacie D.-G. EB TAXI , Paw³owi P. PASSAT-Pawe³ Pietrzyk.
109.Decyzja z dnia 25.08.2006 r. (Nr DOK-99/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
COMSA S.A. w Barcelonie kontroli nad Trakcja Polska S.A. w Warszawie.
110.Decyzja z dnia 25.08.2006 r. (Nr DOK-100/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez
Farmindustria-Investimentos, Participacoes e Gestao S.A. w Lizbonie 50% udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki Bliska Apteka
Sp. z o.o. w Warszawie.
111.Decyzja z dnia 25.08.2006 r. (Nr RWA-34/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Polish
Enterprise Fund IV L.P. w USA kontroli nad Agros Nova Sp. z o.o. w Warszawie.
112.Decyzja z dnia 29.08.2006 r. (Nr DOK-101/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego kontroli nad spó³k¹ Mazowiecka Spó³ka Taborowa Sp. z o.o. w organizacji w Warszawie.
113.Decyzja z dnia 29.08.2006 r. (Nr DOK-102/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. kontroli nad AMCOR PET Packaging Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
114.Decyzja z dnia 29.08.2006 r. (Nr RKT-62/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Racibórz.
115.Decyzja z dnia 31.08.2006 r. (Nr DNR-100/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Merida Polska Sp. z o.o.
w Zabrzu.
116.Decyzja z dnia 31.08.2006 r. (Nr RGD-20/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Okrêgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz Zwi¹zku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Œl¹skiego
Porozumienie Zielonogórskie w Katowicach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie.
117.Decyzja z dnia 31.08.2006 r. (Nr RGD-21/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Iwonie W. prowadz¹cej AUTO-KOMIS BEST w Gdañsku.
118.Decyzja z dnia 4.09.2006 r. (Nr DNR-89/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko PLUS DISCOUNT Sp. z o.o.
w Poznaniu.
119.Decyzja z dnia 4.09.2006 r. (Nr RLU-22/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawnie z wniosku LS Invest Sp. z o.o. w organizacji
w Bia³ymstoku.
120.Decyzja z dnia 4.09.2006 r. (Nr RPZ-24/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Zbigniewa Mariana P. prowadz¹cego Wytwórniê Pasz PIAST w Lewkowu kontroli nad SPOMIS Sp. z o.o. w Go³añczy.
121.Decyzja z dnia 7.09.2006 r. (Nr DNR-97/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Romanowi Marianowi I.
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowa IdŸczak-Meble w £êce Opatowskiej.
122.Decyzja z dnia 7.09.2006 r. (Nr RKT-63/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Ewê S. i Grzegorza S.
123.Decyzja z dnia 8.09.2006 r. (Nr DNR-79/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Witoldowi W.
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe WIWA w Bolszewie.
124.Decyzja z dnia 8.09.2006 r. (Nr DOK-103/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Reich
AG w Wienburgu (Austria) kontroli nad ColorCap Sp. z o.o. w Jejkowicach.
125.Decyzja z dnia 8.09.2006 r. (Nr RLU-23/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Tomaszowskiej Spó³dzielni Mleczarskiej w Tomaszowie Lubelskim.
126.Decyzja z dnia 8.09.2006 r. (Nr RPZ-25/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawnie z wniosku Okrêgowej Spó³dzielni
Mleczarskiej w Kole oraz Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Kêpnie.
127.Decyzja z dnia 11.09.2006 r. (Nr RKT-64/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Bydgoszczy przeciwko Nowej Itace Sp. z o.o. w Opolu.
128.Decyzja z dnia 12.09.2006 r. (Nr RGD-22/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
DENOFA AS w Gamle Fredrikstad (Norwegia) kontroli nad NAGROL Sp. z o.o. w Gdañsku.
129.Decyzja z dnia 12.09.2006 r. (Nr RLU-24/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Puchaczów.
130.Decyzja z dnia 12.09.2006 r. (Nr RPZ-26/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
INWIDO A.B. w Malmö (Szwecja) kontroli nad Polskim Funduszem Budowlanym S.A. w likwidacji w Janikowie i Sokó³ka Okna
i Drzwi S.A.
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131.Decyzja z dnia 13.09.2006 r. (Nr DNR-98/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Romanowi Marianowi I.
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowa IdŸczak-Meble w £êce Opatowskiej.
132.Decyzja z dnia 13.09.2006 r. (Nr DOK-104/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Tamar S.A. w Poznaniu kontroli nad Hydrosolar Sp. z o.o. w Krakowie.
133.Decyzja z dnia 15.09.2006 r. (Nr DNR-101/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Jana W. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Wittek IMPORT-EXPORT w Bralinie.
134.Decyzja z dnia 18.09.2006 r. (Nr DOK-106/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Grzegorza S.
przeciwko Izbie Architektów w Warszawie (publ. - poz. 52 w niniejszym numerze Dziennika).
135.Decyzja z dnia 18.09.2006 r. (Nr DOK-107/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polifarb Cieszyn we Wroc³awiu i in. (publ. - poz. 53 w niniejszym numerze Dziennika).
136.Decyzja z dnia 18.09.2006 r. (Nr R£O-18/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Budvar Centrum S.A. w Zduñskiej Woli.
137.Decyzja z dnia 20.09.2006 r. (Nr RGD-23/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi P. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Auto Komis MAX w Gdañsku.
138.Decyzja z dnia 20.09.2006 r. (Nr RKR-40/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Tadeusza M.
prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Handlowo-Us³ugowa MORTAD w Limanowej przeciwko Miejskiemu
Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej i in.
139.Decyzja z dnia 21.09.2006 r. (Nr RLU-25/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko REAL - Sp. z o.o. i Spó³ka Sp. k. w Warszawie (publ. - poz. 54 w niniejszym numerze Dziennika).
140.Decyzja z dnia 21.09.2006 r. (Nr R£O-19/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Kutno.
141.Decyzja z dnia 21.09.2006 r. (Nr RPZ-27/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w W¹growcu.
142.Decyzja z dnia 21.09.2006 r. (Nr RWR-35/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Wodoci¹gi K³odzkie Sp. z o.o. w K³odzku.
143.Decyzja z dnia 21.09.2006 r. (Nr RWR-36/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Miêdzyrzeczu przeciwko Powszechnemu Zak³adowi Ubezpieczeñ Na ¯ycie
S.A. w Warszawie.
144.Decyzja z dnia 22.09.2006 r. (Nr DNR-103/2006) o umorzeniu postêpowania z urzêdu przeciwko ADRIANA S.A. w KosowiŸnie.
145.Decyzja z dnia 22.09.2006 r. (Nr RKT-65/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Górnoœl¹skiej Spó³ce Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu.
146.Decyzja z dnia 22.09.2006 r. (Nr R£O-20/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.
147.Decyzja z dnia 25.09.2006 r. (Nr RKT-66/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku PUB Maska-Laboratorium Sp. j.
Mariusz £. i Jacek Sz. w Opolu.
148.Decyzja z dnia 26.09.2006 r. (Nr DOK-110/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Automatic Serwis Sp. z o.o.
w Brodnicy.
149.Decyzja z dnia 26.09.2006 r. (Nr RKT-67/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Formpol Sp. z o.o. w Tychach kontroli nad V.A.B. Tychy Czes³aw Totkowicz w Tychach.
150.Decyzja z dnia 26.09.2006 r. (Nr RLU-26/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Stanis³awa Ch. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ INTER HS - Stanis³aw Chociej w Sokolanach
przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Sokó³ce.
151.Decyzja z dnia 26.09.2006 r. (Nr RWA-35/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Portfolio Real Esteta 12 Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Warsaw Trade Tower Sp. z o.o. w Warszawie.
152.Decyzja z dnia 27.09.2006 r. (Nr DOK-111/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Flextronics Technologies Japa K.K. w Tokio (Japonia) kontroli nad New Kodak Digital Products Center Japan Ltd. w Nagano
(Japonia).
153.Decyzja z dnia 27.09.2006 r. (Nr R£O-21/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Gminy Konstantynów £ódzki Sp. z o.o. w Konstantynowie £ódzkim.
154.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr DOK-112/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Tele2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie (publ. - poz. 55 w niniejszym
numerze Dziennika).
155.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr DOK-113/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Corilius Holdings Limited na Wyspie Guernsey kontroli nad BCEF (GP) Limite na Wyspie Guernsey.
156.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr DOK-114/2006) o wyra¿eniu zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Actavis Group hf w Hafnarfjordur (Islandia) kontroli nad Plisa d.d. w Zagrzebiu (Chorwacja).
157.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr DNR-102/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Jana W. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod
nazw¹ Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe IMPORT-EXPORT w Bralinie.
158.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr RKR-41/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Rzeszowie przeciwko Lidl Polska Sklepy Spo¿ywcze Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach.
159.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr RKT-68/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Bielsko-Bia³a.
160.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr RKT-69/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie na wniosek BOT
Elektrowni Opole S.A. w Brzeziu k/Opola przeciwko Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu.
161.Decyzja z dnia 28.09.2006 r. (Nr RWR-37/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów w sprawie z urzêdu przeciwko Iwonie D. prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma HandlowoUs³ugowa D&D Agencja Obs³ugi Nieruchomoœci w Jeleniej Górze.
162.Decyzja z dnia 29.09.2006 r. (Nr RBG-15/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Arturowi B. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Transport Przewozowo-Osobowy w
Inowroc³awiu.
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163.Decyzja z dnia 29.09.2006 r. (Nr RLU-27/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Samodzielnemu
Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bo¿ego w Lublinie.
164.Decyzja z dnia 29.09.2006 r. (Nr RLU-28/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w £odzi (publ. - poz. 56 w niniejszym numerze
Dziennika).
58
WYROK
z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 9/05)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2006 r. na rozprawie
sprawy z powództwa Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 paŸdziernika 2004 r.,
Nr RWA-30/2004:
I. Zmienia zaskar¿on¹ decyzjê w pkt II w ten sposób, ze nie nak³ada na Now¹ Erê Sp. z o.o. w Warszawie kary pieniê¿nej,
II. Oddala odwo³anie w pozosta³ej czêœci,
III. Znosi wzajemnie miêdzy stronami koszty postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 29 paŸdziernika 2004 r., Nr RWA-30/2004, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK)
uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz sformu³owany w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) zawarcie przez Now¹ Erê Sp. z o.o. w Warszawie
i Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. (dalej: Nowa Era i PPWK) porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê na
krajowym rynku wydawnictw kartograficznych oraz krajowym rynku wydawnictw szkolnych i edukacyjnych, polegaj¹cych na podziale
rynków zbytu wskutek przyjêcia w podpisanej przez ww. podmioty ,,Umowie sprzeda¿y oraz licencji dotycz¹cej autorskich praw
maj¹tkowych, praw do znaków towarowych, know-how oraz niektórych innych sk³adników maj¹tku PPWK” (dalej: Umowa), i¿ Nowa
Era nie bêdzie konkurowaæ z PPWK przez prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie wydawnictw kartografii u¿ytkowej, konkurencyjnej
w stosunku do PPWK przez 10 lat, oraz i¿ PPWK nie bêdzie konkurowaæ z Now¹ Er¹ na rynku wydawnictw szkolnych i edukacyjnych
przez 10 lat - i stwierdzi³ zaniechanie stosowania tych praktyk z dniem 16 lipca 2004 r.
W pkt II decyzji Prezes UOKiK na³o¿y³ na Now¹ Erê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 85.455 z³, a na PPWK w wysokoœci 15.195 z³.
Wydan¹ decyzjê Prezes UOKiK opar³ na ustaleniu, ¿e na mocy zawartej Umowy i „Porozumienia o wspó³pracy w zakresie
wdro¿enia technologii wydawania publikacji z zakresu kartografii edukacyjnej i oœwiatowej w przedsiêbiorstwie prowadzonym przez
Now¹ Erê” (dalej: Porozumienie), Nowa Era przejê³a sk³adniki maj¹tku PPWK celem prowadzenia dzia³alnoœci wydawniczej w zakresie
publikacji szkolnych i edukacyjnych wydawnictw kartograficznych. Ponadto PPWK zobowi¹za³a siê do niekonkurowania z Now¹ Er¹
przez 10 lat na rynku wydawnictw szkolnych i edukacyjnych. Natomiast Nowa Era zobowi¹za³a siê do niekonkurowania z PPWK przez
10 lat na rynku wydawnictw kartografii u¿ytkowej. Za naruszenie ww. postanowieñ zastrze¿ono kary umowne: w Umowie - 8.000.000 z³,
w Porozumieniu - 4.000.000 z³. Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e wystêpuj¹ce w sprawie rynki w³aœciwe to krajowy rynek wydawnictw
kartograficznych i krajowy rynek wydawnictw szkolnych i edukacyjnych.
W ocenie organu antymonopolowego, zawarte miêdzy PPWK i Now¹ Erê porozumienie poprzez postanowienia o wy³¹czeniu
konkurencji miêdzy sob¹ na okreœlonych rynkach ograniczy³o konkurencjê na wyznaczonych w sprawie krajowych rynkach
wydawniczych. Stanowi to, zdaniem Prezesa UOKiK, naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
(dalej: ustawa).
Przy wydaniu decyzji Prezes UOKiK wzi¹³ jednak pod uwagê fakt, ¿e okolicznoœci zawarcia przez PPWK i Now¹ Erê Umowy
i Porozumienia œwiadcz¹, i¿ strony nie mia³y w istocie intencji osi¹gniêcia skutku w postaci ograniczenia konkurencji na rynkach
bêd¹cych polem ich dzia³alnoœci gospodarczej. PPWK sprzedaj¹c czêœæ swego maj¹tku zwi¹zan¹ z prowadzon¹ uprzednio dzia³alnoœci¹
na rynku wydawnictw kartografii edukacyjnej i podpisuj¹c zobowi¹zanie o powstrzymaniu siê od podejmowania dzia³añ na tym rynku,
zmierza³o do uzyskania œrodków na sp³atê zobowi¹zañ wobec wierzycieli. Natomiast Nowa Era d¹¿y³a do zapewnienia sobie
mo¿liwoœci faktycznego i skutecznego rozpoczêcia dzia³alnoœci na nowym rynku wydawniczym przy wykorzystaniu nabytego w tym
celu maj¹tku PPWK. Zarazem jednak PPWK uzyskiwa³o wiêksze perspektywy dzia³ania na rynku wydawnictw kartografii u¿ytkowej
poprzez wykluczenie mo¿liwoœci powstania nowej konkurencji w tym obszarze.
Organ antymonopolowy musia³ jednak mieæ na uwadze, ¿e dla uznania dzia³ania podmiotu gospodarczego za spe³niaj¹ce
dyspozycjê art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, wystarczaj¹ce jest prawdopodobieñstwo wyst¹pienia skutku w postaci ograniczenia lub
naruszenia w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym. Nie ma wiêc znaczenia, czy skutek ten jest rzeczywisty czy tylko
prawdopodobny, co wynika z treœci art. 1 ust. 1 tej¿e ustawy mówi¹cego, ¿e ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom
ograniczaj¹cym konkurencjê, je¿eli praktyki te wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³aæ skutki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na treœæ
decyzji wp³yw mia³o równie¿ to, ¿e w dniu 16 lipca 2004 r., w trakcie prowadzonego postêpowania antymonopolowego, PPWK i Nowa
Era podpisa³y aneks do Umowy wycofuj¹cy z niej postanowienia skutkuj¹ce w ocenie Prezesa UOKiK naruszaj¹cym art. 5 ust. 1 pkt 3
ustawy podzia³em rynków zbytu. Zaniecha³y wiêc w ten sposób stosowanie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê poprzez zawarcie
porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym rynku wydawnictw szkolnych i edukacyjnych. W rezultacie poczynionych
ustaleñ Prezes UOKiK uzna³, ¿e w sprawie zachodzi³y przes³anki do wydania decyzji w kszta³cie okreœlonym w art. 10 ust. 2 ustawy.
Maj¹c na uwadze, ¿e stwierdzone dzia³ania powodowa³y zagro¿enie interesu ogólnospo³ecznego, Prezes UOKiK uzna³ za zasadne
na³o¿enie na przedsiêbiorców, których zachowanie naruszy³o ustawê, kar pieniê¿nych na poziomie 1% kary maksymalnej mo¿liwej do
na³o¿enia na podstawie przepisów ustawy. Wzi¹³ przy tym pod uwagê, ¿e by³a to pierwsza decyzja dotycz¹ca niedozwolonej praktyk
i odnosz¹ca siê do PPWK i Nowej Ery, okres zakwestionowanej praktyki by³ krótki, a same praktyki nie zd¹¿y³y wyrz¹dziæ ¿adnej szkody.
W ocenie organu antymonopolowego na³o¿one kary odpowiada³y wiêc stopniowi zawinienia podmiotów, na które je na³o¿ono.
Przedmiotowa decyzja zosta³a zaskar¿ona przez obydwa podmioty gospodarcze, których dzia³ania by³y przedmiotem
postêpowania antymonopolowego.
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Nowa Era w odwo³aniu, którego dotyczy niniejsze postêpowanie odwo³awcze, zaskar¿y³a decyzjê w ca³oœci zarzucaj¹c jej:
naruszenie art. 7, 75 §1 i 77 Kpa w zw. z art. 80 ustawy, poprzez nieprzeprowadzenie postêpowania dowodowego w wystarczaj¹cym
zakresie, w szczególnoœci niedopuszczenie zeznañ przedstawicieli spó³ki w charakterze strony oraz innych zg³oszonych przez spó³kê
œwiadków; naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy, przez b³êdne jego zastosowanie polegaj¹ce na nieprawid³owym okreœleniu w sprawie rynku
w³aœciwego; naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, poprzez b³êdne jego zastosowanie polegaj¹ce na uznaniu, ¿e Umowa stanowi
porozumienie wywo³uj¹ce skutek antykonkurencyjny, w szczególnoœci poprzez wykazanie antykonkurencyjnych celów i skutków
zawartej Umowy, a tak¿e naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez b³êdne jego zastosowanie skutkuj¹ce na³o¿eniem na spó³kê
kary pieniê¿nej.
Wnosz¹c o zmianê zaskar¿onej decyzji w ca³oœci lub w czêœci i orzeczenie co do istoty sprawy, powód podniós³ nastêpuj¹ce
okolicznoœci.
Przez odmowê przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez powoda Prezes UOKiK uniemo¿liwi³ Nowej Erze udowodnienie
swoich twierdzeñ, wykazanie specyfikacji produktów nale¿¹cych do sfery kartografii edukacyjnej, a tak¿e ró¿nic w procesie
przygotowania i dystrybucji ró¿nych produktów kartograficznych. Wskutek nieuwzglêdnienia wniosków dowodowych powoda Prezes
UOKiK wyda³ zaskar¿on¹ decyzjê w oparciu o subiektywn¹ ocenê intencji i woli stron Umowy przeprowadzon¹ na podstawie dowodów
w formie dokumentów. Zdaniem powoda, dowody z dokumentów s¹ niemiarodajne, poniewa¿ nie pozwalaj¹ na ocenê intencji, emocji
czy woli, których to stanów dokumenty nie wyra¿aj¹.
Okolicznoœci, które powód chcia³ udowodniæ zg³oszonymi dowodami pozwoli³yby na potwierdzenie zarzutu b³êdnego okreœlenia
przez pozwanego w sprawie rynków w³aœciwych. Powód wyodrêbni³ w sprawie jako osobne rynki w³aœciwe rynek produktów
kartografii u¿ytkowej i rynek wydawnictw kartografii edukacyjnej. Zdaniem powoda, niew³aœciwe okreœlenie rynku w³aœciwego
uniemo¿liwia stawianie mu zarzutów okreœlonych w decyzji, a sama decyzja musi byæ uznana za wydan¹ w oparciu o b³êdne ustalenia
faktyczne.
Powód wskaza³, ¿e w ocenie Prezesa UOKiK Umowa nie mia³a celu antykonkurencyjnego. Okolicznoœæ ta w po³¹czeniu z trudn¹
sytuacj¹ finansow¹ PPWK, co uniemo¿liwia³o podjêcie przez tego przedsiêbiorcê powa¿nych wyzwañ finansowych i organizacyjnych,
prowadzi³a zdaniem powoda do wniosku, ¿e w okresie obowi¹zywania Umowy zawarte przez strony porozumienie nie wywiera³o
skutków antykonkurencyjnych, poniewa¿ nie istnia³a miêdzy stronami relacja potencjalnej konkurencji. ¯adna ze stron nie dysponowa³a
mo¿liwoœciami finansowymi b¹dŸ organizacyjnymi do podjêcia dzia³alnoœci na rynkach innych od wyznaczonych w Umowie.
Na podstawie powy¿szych ustaleñ powód stwierdzi³, i¿ brak jest przes³anek do wydania wobec niego przedmiotowej decyzji,
a jednoczeœnie, ¿e decyzja wydana zosta³a z naruszeniem prawa i wbrew ustaleniom faktycznym. Zdaniem powoda oznacza to
jednoczeœnie, ¿e w sprawie nie ma podstaw na³o¿enia na strony umowy kary pieniê¿nej.
Powo³uj¹c siê na orzecznictwo Komisji Europejskiej powód d¹¿y³ do wykazania, ¿e w sytuacji, gdy w drodze Umowy dosz³o do
przeniesienia w³asnoœci sk³adników maj¹tkowych, wartoœci niematerialnych i prawnych, w tym know-how s³u¿¹cych prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej okreœlonego rodzaju, dopuszczalne by³o z punktu widzenia ochrony konkurencji i konsumentów
zastosowanie przez strony w umowach klauzul antykonkurencyjnych. Powód ponownie przy tym podkreœli³, ¿e strony nawet przy
braku tych klauzul nie mog³y miêdzy sob¹ konkurowaæ choæby dlatego, ¿e PPWK deklarowa³o zakoñczenie dzia³alnoœci na rynku
wydawnictw edukacyjnych, czego domagali siê jego wierzyciele. Wobec tego zawarte w umowie klauzule nie s³u¿y³y ograniczeniu
konkurencji, a wzmocnieniu pozycji ka¿dej ze stron na polu prowadzonej dzia³alnoœci.
Powód nie zgodzi³ siê z pozwanym co do mo¿liwoœci istnienia miêdzy stronami potencjalnej zdolnoœci do konkurencji. Uzna³, ¿e
przyjêcie takiego za³o¿enia prowadzi³oby do wykluczenia zawierania porozumieñ rynkowych, co nie znajduje potwierdzenia
w praktyce. Wskaza³ te¿, i¿ orzecznictwo europejskie w analogicznych sytuacjach uznaje za uzasadnione, ¿e klauzule
antykonkurencyjne zawierane s¹ na d³ugi okres 8-10 lat. Uzasadnione jest to, zdaniem powoda, koniecznoœci¹ poniesienia przez
nabywcê znacznych kosztów i zagwarantowaniem mu czasu potrzebnego na wyrobienie sobie renomy na rynku, który zajmowa³
dotychczas zbywca. Chodzi te¿ o zabezpieczenie siê przed nieuczciwoœci¹ zbywcy, który zachowuje prawo do w³asnego logo, co
móg³by wykorzystaæ naruszaj¹c zasady konkurencji.
Powód powo³a³ siê równie¿ na fakt, ¿e przedmiotowe porozumienie z uwagi na brak przes³anek ustawowych nie podlega kontroli
pod k¹tem koncentracji kapita³u. Wskaza³, ¿e w tej sytuacji trudno kwestionowaæ te same okolicznoœci na podstawie innych przepisów
dotycz¹cych ochrony konkurencji. Zaznaczy³, ¿e w omawianej sytuacji nie mia³o miejsca os³abienie konkurencji, poniewa¿ w strukturze
rynku nie nast¹pi³y ¿adne zmiany.
Na³o¿enie na powoda kary pieniê¿nej w wysokoœci 85.455 z³, tzn. na poziomie 1% ca³kowitego przychodu, jest w ocenie powoda
niezasadne i œwiadczy o nieuwzglêdnieniu przez pozwanego takich okolicznoœci jak stopieñ zawinienia, zagro¿enie interesu
spo³ecznego, osi¹gniête wskutek stosowania praktyki korzyœci finansowe oraz fakt zaniechania praktyki.
Powód podkreœli³, ¿e Prezes UOKiK nie uzna³ dzia³ania Nowej Ery i PPWK za umyœlne d¹¿enie do ograniczenia konkurencji.
Wywodzi³, ¿e skoro zawarte porozumienie nie wywo³a³o realnych skutków i by³o dopuszczalne ze wzglêdu na okolicznoœci, nie
naruszono te¿ interesu spo³ecznego. Ponadto zarzucana praktyka nie przysporzy³a stronom Umowy ¿adnych korzyœci finansowych,
a przed wydaniem decyzji w nastêpstwie wprowadzonego aneksu pozwany sam stwierdzi³ jej zaniechanie.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania nie godz¹c siê z postawionymi zarzutami. Wykaza³, ¿e wyodrêbnienie w sprawie w oparciu
o kryterium poda¿owe dwóch rynków w³aœciwych - wydawnictw kartograficznych oraz wydawnictw szkolnych i edukacyjnych by³o
prawid³owe. W ramach rynku wydawnictw kartograficznych wystêpuj¹ segmenty kartografii u¿ytkowej i edukacyjnej. Drugi z tych
segmentów mieœci siê jednoczeœnie w rynku wydawnictw szkolnych i edukacyjnych. Wywodzi³, ¿e zastosowanie, jak chcia³ powód, do
wyodrêbnienia rynków w³aœciwych kryterium popytowego by³oby zbyt w¹skie i niezgodne z definicj¹ ustawow¹ oraz przyjêtym
orzecznictwem, w tym wspólnotowym, w sprawach dzia³alnoœci wydawniczej. Pozwany podkreœli³, ¿e wydawnictwa kartografii
u¿ytkowej i edukacyjnej maj¹ ograniczon¹ substytutywnoœæ po stronie popytu. Powo³a³ siê na przyk³ad tych samych produktów
kartograficznych - map œciennych, które mo¿na sprzedawaæ jako produkty kartografii u¿ytkowej lub kartografii edukacyjnej. Stwierdzi³,
¿e w orzecznictwie Komisji Europejskiej produkty o ograniczonej substytutywnoœci po stronie popytowej tworz¹ jeden w³aœciwy rynek
produktowy w przypadku istnienia wiêkszej substytutywnoœci po stronie poda¿owej. W przedmiotowej sprawie zdaniem pozwanego
wystêpuje wysoka substytutywnoœæ poda¿owa na co wskazuj¹ informacje uzyskane od PPWK. Mimo zbycia czêœci maj¹tku s³u¿¹cego
dzia³alnoœci w zakresie kartografii edukacyjnej przedsiêbiorca oceni³, ¿e by³by zdolny do odtworzenia oferty wydawniczej z tego zakresu
na podstawie posiadanych nadal potencjalnych mo¿liwoœci. Pozwany stwierdzi³ równie¿, ¿e wydawnictwa szkolne i edukacyjne s¹
wobec siebie komplementarne, dlatego wydawcy d¹¿¹ do uzupe³nienia swojej oferty wydawniczej, tak jak uczyni³ to powód, by
zaoferowaæ klientom pe³en zestaw pomocy naukowych z danego przedmiotu, w tym przypadku kartografii edukacyjnej.
Za nieuzasadniony uzna³ pozwany zarzut powoda, ¿e rozpatrywane porozumienie nie wywiera skutku antykonkurencyjnego. Wyjaœni³, ¿e
zawarte w decyzji stanowisko dotycz¹ce naruszenia zakazu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê wynika ze zobowi¹zania
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siê przedsiêbiorców do niekonkurowania w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci poprzez zawarcie w Umowie klauzul
antykonkurencyjnych. Pozwany powo³a³ siê na treœæ preambu³y i samej Umowy, na mocy których przedsiêbiorcy wzajemnie
ograniczaj¹ swobodê decydowania o prowadzonej dzia³alnoœci w okreœlonym czasie z zastosowaniem wysokiej kary pieniê¿nej
w przypadku naruszenia postanowieñ umowy. Zauwa¿y³, ¿e w decyzji mówi³ o potencjalnej mo¿liwoœci konkurowania ze sob¹
podmiotów, które zawar³y porozumienie. Jego zawarcie stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, niezale¿nie od tego, jaka by³a w tym zakresie intencja przedsiêbiorcy.
W ocenie pozwanego, takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci. Wskaza³, ¿e interpretacja orzeczeñ wspólnotowych przedstawiona przez powoda by³a sprzeczna z prawd¹.
Równie¿ za nietrafne uzna³ pozwany zarzuty dotycz¹ce b³êdnego zastosowania w decyzji art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. W ocenie pozwanego okolicznoœci sprawy przemawia³y za uznaniem, ¿e zosta³y spe³nione przes³anki
ustawowe uzasadniaj¹ce na³o¿enie kary pieniê¿nej, przy czym jej wymiar zosta³ dostosowany do poziomu umo¿liwiaj¹cego
osi¹gniêcie celów ustawowych represyjnych i prewencyjnych.
Brak te¿, w ocenie pozwanego, podstaw do uznania zasadnoœci zarzutu naruszenia w zaskar¿onej decyzji przepisów prawa
procesowego. Powo³uj¹c siê na art. 81 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 227-315 Kpc Prezes UOKiK wskaza³,
¿e dowód z przes³uchania stron stosuje siê, gdy po przeprowadzeniu innych dowodów pozosta³y niewyjaœnione fakty istotne dla
rozstrzygniêcia sprawy (art. 299 Kpc). Natomiast odnoœnie dowodu z przes³uchania œwiadka, strona powo³uj¹c siê na ten dowód
obowi¹zana jest dok³adnie wykazaæ fakty, które maj¹ byæ potwierdzone zeznaniami danych œwiadków. Pozwany wykaza³, ¿e w obu
przypadkach powód uzasadni³ sk³adane wnioski dowodowe koniecznoœci¹ potwierdzenia okolicznoœci sprawy i potwierdzenia sytuacji
finansowej i ekonomicznej obu stron Umowy. Wobec tego, ¿e wnioski dowodowe nie by³y zgodne z ustawowym uzasadnieniem ich
powo³ania, poniewa¿ mia³y s³u¿yæ potwierdzeniu wyjaœnionych przy u¿yciu innych dowodów okolicznoœci i nie s³u¿y³y udowodnieniu
nowych faktów, pozwany uzna³ za niecelowe dopuszczenie wspomnianych dowodów. Wskaza³ te¿, ¿e okolicznoœci sprawy
wyjaœnione zosta³y wyczerpuj¹co w drodze pisemnej, która umo¿liwia stronom pe³ne wypowiedzenie siê w sprawie. W œwietle
powy¿szego, zarzut naruszenia prawdy obiektywnej pozwany uzna³ za nietrafny.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Okolicznoœci faktyczne zaistnia³e w niniejszej sprawie, wynikaj¹ce z akt postêpowania antymonopolowego zosta³y opisane
w zaskar¿onej decyzji i nie s¹ przez strony kwestionowane. Wobec tego przedmiotem analizy S¹du w postêpowaniu prowadzonym na
skutek odwo³ania z³o¿onego przez Now¹ Erê powinna byæ przedstawiona w decyzji i odwo³aniu ocena prawna stanu faktycznego
dokonana przez strony procesu. Nale¿y jedynie zauwa¿yæ, ¿e obydwaj przedsiêbiorcy, których dzia³anie jest przedmiotem
postêpowania, byli uczestnikami rynku wydawnictw szkolnych i edukacyjnych. Nowa Era jest wydawnictwem szkolnym, które w swej
ofercie nie mia³o jednak przed zawarciem umów z PPWK wydawnictw z zakresu kartografii szkolnej i edukacyjnej, tj. map œciennych
oraz atlasów geograficznych, historycznych i przyrodniczych. W 2003 r. Nowa Era by³a pi¹tym pod wzglêdem przychodu
wydawnictwem ksi¹¿kowym w Polsce. Natomiast PPWK - najstarsze w Polsce wydawnictwo kartograficzne - swoj¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ obejmowa³o publikacje wydawnictw kartografii u¿ytkowej (mapy, plany miast, przewodniki, atlasy samochodowe),
publikacje wydawnictw kartografii edukacyjnej (szkolne atlasy geograficzne, historyczne, mapy œcienne i inne), publikacje wydawnictw
szkolnych i edukacyjnych (podrêczniki do geografii, historii i edukacji europejskiej, poradniki metodyczne, programy nauczania, plansze
dydaktyczne i globusy), sprzeda¿ wydawnictw z zakresu kartografii ogólnej, tj. atlasów i map œciennych ogólnego przeznaczenia
i wykonywanie prac zleconych. Swój udzia³ w rynku kartografii edukacyjnej w 2002 r. PPWK oszacowa³o na […]%.
Podkreœlenia wymaga, ¿e w zaskar¿onej decyzji Prezes UOKiK nie zarzuci³ ww. przedsiêbiorcom stosowania praktyki polegaj¹cej
na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej, lecz polegaj¹cej na zawarciu porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê poprzez podzia³ rynku
zbytu, na którym dzia³a³y - art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy. W z³o¿onym odwo³aniu powód nie kwestionowa³ faktu, ¿e Nowa Era i PPWK przed
zawarciem umów prowadzi³y dzia³alnoœæ, która ze strony PPWK czêœciowo dotyczy³a tego samego rynku wydawniczego. Dopiero
wskutek zawarcia Umowy i Porozumienia PPWK zobowi¹za³o siê do zaprzestania dzia³alnoœci na rynku wydawnictw szkolnych
i pedagogicznych, umo¿liwiaj¹c Nowej Erze zajêcie ustêpowanej pozycji na tym rynku i zobowi¹zywa³o siê do powstrzymywania siê
w okresie 10 lat od podejmowania na nim konkurencyjnej dzia³alnoœci. Natomiast Nowa Era, która w nastêpstwie zawartych
porozumieñ rozszerzy³a swoja dzia³alnoœæ wydawnicz¹ o publikacje wydawnictw kartograficznych o charakterze szkolnym i edukacyjnym,
oferowanych dotychczas przez PPWK, zobowi¹za³a siê jednoczeœnie do niepodejmowania dzia³alnoœci wydawniczej na rynku
wydawnictw kartografii u¿ytkowej.
Zdaniem S¹du, treœæ zawartych przez strony Umowy i Porozumienia uzgodnieñ jednoznacznie wskazuje, i¿ mia³y one pe³n¹
œwiadomoœæ, ¿e ich dzia³alnoœæ mo¿e w pewnym zakresie dotyczyæ jednego rynku w³aœciwego. W tej sytuacji za nietrafne nale¿y uznaæ
zarzuty powoda dotycz¹ce wyznaczenia w decyzji rynku w³aœciwego zmierzaj¹ce do wykazania przy zastosowaniu kryterium popytu
braku substytutywnoœci produktów obu podmiotów, a co za tym idzie braku mo¿liwoœci konkurowania ich ze sob¹. Przeczy temu
powo³ywane przez pozwanego w decyzji stanowisko PPWK, z którego wynika, ¿e mimo sprzeda¿y maj¹tku dotycz¹cego dzia³alnoœci
w sferze kartografii szkolnej i edukacyjnej, mog³oby ono przy zastosowaniu posiadanej wiedzy i potencja³u (równie¿ niematerialnego),
podj¹æ ponownie dzia³alnoœæ w tym segmencie rynku. Dotyczy to równie¿ Nowej Ery, której mo¿liwoœci podjêcia dzia³alnoœci
konkurencyjnej w sferze kartografii u¿ytkowej w oparciu o mienie nabyte w drodze zawartej Umowy, zosta³y przez PPWK ocenione
podobnie.
Nietrafny jest wobec tego zarzut powoda dotycz¹cy braku antykonkurencyjnego skutku zawartego porozumienia. W ocenie S¹du,
ju¿ samo dokonanie uzgodnienia o powstrzymaniu siê stron od konkurowania miêdzy sob¹ ma skutek ograniczaj¹cy konkurencjê,
niedopuszczalny w œwietle przepisu art. 5 ustawy.
Wskazaæ nale¿y, ¿e pozwany w zaskar¿onej decyzji trafnie stwierdzi³, i¿ nie ma przy tym znaczenia brak woli stron osi¹gniêcia
skutku w postaci ograniczenia konkurencji na danym rynku, a tak¿e fakt, ¿e umowa nie podlega przepisom dotycz¹cym obowi¹zku
zg³oszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji - art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zgodziæ siê nale¿y równie¿ z dokonan¹ przez Prezesa UOKiK ocen¹ dzia³añ powoda i PPWK w œwietle orzecznictwa europejskiego,
z którego wynika, ¿e za usprawiedliwione mo¿na uznaæ zawarcie w umowie klauzul antykonkurencyjnych chroni¹cych kupuj¹cego,
wchodz¹cego na rynek zajmowany dotychczas przez zbywaj¹cego. Jednak, jak trafnie wskaza³ pozwany, okolicznoœæ ograniczenia
w Umowie konkurencji miêdzy PPWK i Now¹ Er¹ uniemo¿liwia zalegalizowanie tych klauzul. Ich obecnoœæ w umowie nie jest
niezbêdna do osi¹gniêcia celu transakcji sprzeda¿y, a okres, na jaki zosta³y zawarte jest zbyt d³ugi. Zakresu ochrony kupuj¹cego nie
uzasadnia tez wartoœæ dokonanej transakcji, od czego orzecznictwo wspólnotowe tak¿e uzale¿nia akceptacjê takich klauzul w umowie.
Podkreœliæ wypada, ¿e najd³u¿szy okres obowi¹zywania porozumienia o niekonkurowaniu dopuszczony w orzecznictwie europejskim
nie mo¿e przekroczyæ 5 lat. Wobec powy¿szego, wyra¿one przez powoda w odwo³aniu stanowisko o niezgodnoœci decyzji
z orzecznictwem europejskim, zdaniem S¹du, nie jest trafne.
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Zarówno z punktu widzenia celu zastosowania przedmiotowych klauzul, jak i terminu ich obowi¹zywania nie mo¿na stwierdziæ, ¿e
by³y one uzasadnione i konieczne. Tym bardziej, ¿e przewidziana w nich ochrona dotyczy³a obu podmiotów gospodarczych
zawieraj¹cych umowê. Przy ocenie zarzucanej praktyki nie ma znaczenia, czy zawarte porozumienie dotyczy rzeczywistych, czy
jedynie potencjalnych konkurentów. Wiêc równie¿ z tej przyczyny skierowane przeciw decyzji zarzuty powoda, odnosz¹ce siê do
niedzia³ania przez strony Umowy na tym samym rynku w³aœciwym z uwagi na istnienie potencjalnej mo¿liwoœci konkurowania, nale¿y,
w ocenie S¹du, uznaæ za niemo¿liwe do uwzglêdnienia. Nie tylko bowiem PPWK teoretycznie mog³o podj¹æ dzia³alnoœæ wydawnicz¹,
z której siê wycofa³o, ale równie¿ Nowa Era wykorzystuj¹c uzyskane mo¿liwoœci by³a zdolna do rozpoczêcia dzia³alnoœci
konkurencyjnej w sferze kartografii u¿ytkowej. Trafnie te¿ Prezes UOKiK stwierdzi³ w zaskar¿onej decyzji, ¿e w œwietle okolicznoœci
sprawy nie zachodz¹ ¿adne przes³anki uzasadniaj¹ce legalizacjê zawartych porozumieñ. Nie przemawiaj¹ za tym korzyœci dla konsumentów
ani te¿ d¹¿enie do osi¹gniêcia okreœlonych korzyœci gospodarczych. Zamierzone cele o charakterze zabezpieczaj¹cym przedsiêbiorcê
przed konkurencyjnym dzia³aniem konkurenta mo¿liwe by³y do osi¹gniêcia poprzez szczegó³owe okreœlenie w umowie wzajemnych
uprawnieñ i obowi¹zków wynikaj¹cych z przeniesienia praw autorskich, licencji, know-how i innych przewidzianych w Umowie
sk³adników maj¹tku nale¿¹cego do PPWK. Tak wiêc i z tej przyczyny odwo³anie powoda nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e w trakcie postêpowania antymonopolowego, w dniu 16 lipca 2004 r., ponad trzy miesi¹ce przed
wydaniem zaskar¿onej decyzji, Nowa Era i PPWK podpisa³y aneks do Umowy, który usun¹³ z niej kwestionowane przez pozwanego
postanowienia uzasadniaj¹ce postawione zarzuty ograniczania konkurencji. Pozwany przyzna³, ¿e tym samym obydwa podmioty
gospodarcze zaniecha³y stosowania praktyki naruszaj¹cej zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy. Trafnie wiêc wydaj¹c decyzjê
Prezes UOKiK zastosowa³ przepis art. 10 ust. 2 ustawy i przy uznaniu zarzucanej praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹
zakaz ustawowy, stwierdzi³ jednoczeœnie zaniechanie jej stosowania.
Odnosz¹c siê do pkt II zaskar¿onej decyzji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Prezes UOKiK nak³adaj¹c na objête decyzj¹ podmioty karê pieniê¿n¹
oceni³ ich dzia³anie jako nieumyœlne. Zauwa¿y³ te¿, ¿e w dotychczasowej praktyce nie wystêpowa³y takie sprawy, wiêc uczestnicy
postêpowania mogli opieraæ siê jedynie na orzecznictwie wspólnotowym. Pozwany doda³, ¿e przedsiêbiorcy korzystali z doradztwa
profesjonalnych kancelarii prawnych, na których spoczywa obowi¹zek dochowania nale¿ytej starannoœci przy œwiadczeniu swoich
us³ug. Mimo to przedstawiona przez profesjonalistów interpretacja dostêpnego orzecznictwa okaza³a siê b³êdna.
W tej sytuacji Prezes UOKIK maj¹c na uwadze charakter zarzucanych praktyk uzna³ za zasadne na³o¿enie na przedsiêbiorców kar
pieniê¿nych na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Zdaniem S¹du, stanowisko Prezesa UOKIK, chocia¿ dopuszczalne w œwietle przepisów ustawy nale¿y oceniæ jako nazbyt surowe.
Skoro sam pozwany uzna³, ¿e sprawa mia³a charakter niespotykany w dotychczasowym orzecznictwie krajowym, a dzia³anie
przedsiêbiorców, choæ bezprawne, by³o niezamierzone i krótkotrwa³e, nie wyrz¹dzi³o ¿adnych szkód, przy czym przed wydaniem
decyzji uwzglêdnili oni argumenty pozwanego i zmienili postanowienia bêd¹ce Ÿród³em niedozwolonej praktyki minimalizuj¹c w ten
sposób rozmiar naruszenia interesu spo³ecznego, na³o¿enie decyzj¹ kary pieniê¿nej nie jest w tych okolicznoœciach w ocenie S¹du
konieczne dla osi¹gniêcia zamierzonego celu ustawowego. Dlatego te¿ S¹d maj¹c na uwadze fakultatywnoœæ na³o¿enia kary pieniê¿nej
okreœlon¹ w art. 101 ust. pkt 1 ustawy, zmieni³ w tym zakresie zaskar¿on¹ decyzjê, uwzglêdniaj¹c w tej czêœci stanowisko powoda
przedstawione w odwo³aniu.
31a
W pozosta³ym zakresie S¹d oddali³ jednak odwo³anie nie znajduj¹c podstaw do jego uwzglêdnienia - art. 479 Kpc.
O wzajemnym zniesieniu miêdzy stronami kosztów postêpowania orzeczono na zasadzie art. 100 Kpc.
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WYROK
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Miasta Katowice przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 64/05)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2006 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwo³ania Miasta Katowice przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê
zbiorowych interesów konsumentów, na skutek odwo³ania od decyzji pozwanego z dnia 21 kwietnia 2005 r., Nr RKT-23/2005:
I. oddala odwo³anie,
II. zas¹dza od Miasta Katowice na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 720 z³ tytu³em zastêpstwa
procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 21 kwietnia 2005 r., Nr RKT-23/2005, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), po
przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, dzia³ania Miasta Katowice, polegaj¹ce na nieudzielaniu lokatorom mieszkaniowych zasobów komunalnych tego
Miasta, po przeprowadzeniu przez Miasto remontów elewacji, pokryæ dachowych i kominów zasobów mieszkaniowych do niego
nale¿¹cych, zgody na powtórny monta¿ indywidualnych anten telewizyjnych, co stanowi naruszenie przez Miasto Katowice art. 684 Kc
i jest dzia³aniem bezprawnym, polegaj¹cym na naruszeniu art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.). Prezes UOKiK nakaza³ zaniechania stosowania tej praktyki oraz zobowi¹za³
Miasto Katowice do dorêczenia mieszkañcom zasobów mieszkaniowych tego Miasta, w których dokonano od 1 stycznia 2003 r.
remontów elewacji, pokryæ dachowych i kominów, w terminie miesi¹ca od dnia uprawomocnienia siê decyzji, pisemnego
oœwiadczenia informuj¹cego o jej treœci oraz o tym, i¿ osoby zainteresowane powtórnym monta¿em indywidualnych anten
telewizyjnych mog¹ sk³adaæ stosowne wnioski w tej sprawie do odpowiednich organów Miasta. Prezes UOKiK zobowi¹za³ równie¿
Miasto Katowice do trzykrotnego opublikowania w ci¹gu miesi¹ca od dnia uprawomocnienia siê decyzji oœwiadczenia, o wielkoœci nie
mniejszej ni¿ 10 cm x 10 cm, zamieszczonego w wydaniach pi¹tkowych „Dziennika Zachodniego”, na stronach dotycz¹cych informacji
regionalnych, zawiadamiaj¹cego o jej treœci.
Zaskar¿one rozstrzygniêcie antymonopolowe zapad³o po przeprowadzeniu przez Prezesa UOKiK nastêpuj¹cych ustaleñ.
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Przed dokonaniem remontów elewacji, pokryæ dachowych i kominów w budynkach wchodz¹cych do zasobu mieszkaniowego
Miasta Katowice, nakaza³o ono mieszkañcom zdemontowanie anten telewizyjnych i radiowych z dachów, kominów i elewacji.
Po przeprowadzeniu remontów mieszkañcy zostali poinformowani, i¿ celem unikniêcia uszkodzenia nowego pokrycia dachowego oraz
ocieplonej i odnowionej elewacji, Miasto nie bêdzie wyra¿a³o zgody na ponowny monta¿ indywidualnych anten telewizyjnych
w budynkach. Mieszkañcom zaoferowano instalacje anten zbiorczych lub zawarcie umowy z operatorem telewizji kablowej.
Miesiêczny abonament za tzw. „pakiet podstawowy” wynosi³ 8,60 z³ brutto. Fakt demontowania indywidualnych anten telewizyjnych
i brak zgody na ich ponowny monta¿ zosta³ potwierdzony przez Miasto w piœmie z dnia 30 czerwca 2004 r.
W 2003 r. odmownie rozpatrzono trzy wnioski lokatorów zasobów mieszkaniowych Miasta Katowice, dotycz¹ce wydania zgody na
monta¿ anteny telewizyjnej na dachu z uwagi na przeprowadzony remont pokrycia dachowego. Wnioski zosta³y podpisane przez
kilkudziesiêciu lokatorów. W 2004 r. mia³y miejsce dwie odmowy, dla dwóch mieszkañców. W ¿adnym z wymienionych okresów nie
wyra¿ono zgody na monta¿ indywidualnej anteny telewizyjnej. Jedynie w 2003 r. wyra¿ono zgodê na monta¿ anteny telewizyjnej na
wniosek Œl¹skiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upoœledzeniem Umys³owym. Zgodê wydano pod
ró¿nymi warunkami takimi jak: wykonanie monta¿u anteny pod nadzorem osoby posiadaj¹cej uprawnienia o specjalnoœci
konstrukcyjno-budowlanej, dokonywanie okreœlonego przegl¹du i konserwacji konstrukcji oraz naprawianie wszelkich szkód
powsta³ych w obrêbie budynku przez wnioskodawcê na w³asny koszt. Pod podobnymi warunkami wydawane s¹ zgody na monta¿
anten satelitarnych. Budynki, w których odmówiono monta¿u anten, w czêœci nie posiada³y ¿adnej instalacji do odbioru sygna³u
telewizyjnego, tj. dostêpu do sieci telewizji kablowej oraz anteny zbiorczej, tzw. AZART.
W dniu 9 maja 2005 r. Miasto Katowice wnios³o odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK zarzucaj¹c jej sprzecznoœæ pomiêdzy
zgromadzonym w postêpowaniu materia³em dowodowym a poczynionymi przez organ antymonopolowy ustaleniami faktycznymi.
Strona odwo³uj¹ca wnios³a o doprecyzowanie okreœlenia dzia³añ Miasta Katowice, stanowi¹cych praktykê okreœlon¹ w zaskar¿onej
decyzji, poprzez przyjêcie, ¿e dzia³ania te stanowi¹ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów wy³¹cznie wobec
mieszkañców zamieszkuj¹cych budynki nie wyposa¿one w instalacje umo¿liwiaj¹ce odbiór sygna³ów radiowych i telewizyjnych, typu
zbiorcza antena satelitarna, oraz o zmianê treœci oœwiadczenia, które ma zostaæ przes³ane mieszkañcom zasobu, jak i opublikowane
w prasie, poprzez dodanie sformu³owania, ¿e decyzja dotyczy: „budynków nie wyposa¿onych w instalacje umo¿liwiaj¹ce odbiór
sygna³ów radiowych i telewizyjnych, typu zbiorcza antena satelitarna”.
Zdaniem strony odwo³uj¹cej siê, nies³usznie nie udzielono zgody na powtórny monta¿ indywidualnych anten telewizyjnych jedynie
wobec mieszkañców piêciu budynków wyremontowanych przez Miasto w latach 2003-2004. W pozosta³ych przypadkach nie mo¿na
przypisaæ jej stosowania zarzucanych praktyk. We wszystkich innych budynkach konsumenci maj¹ zapewniony dostêp do instalacji
radiowo-telewizyjnych, poprzez zainstalowanie przez Miasto telewizyjnej anteny zbiorczej umo¿liwiaj¹cej dostêp do pakietu
podstawowych programów telewizji polskiej, jak i do sygna³u radiowego albo w wyniku wyposa¿enia budynków w anteny telewizji
kablowej, gdzie konsument posiada mo¿liwoœæ wyboru pakietu podstawowego i pe³nego dostarczanego przez operatora telewizji
kablowej. Nadto konsument - najemca ma równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u odbiornika telewizji satelitarnej.
Zdaniem strony odwo³uj¹cej siê, zbyt szeroko okreœlony zosta³ kr¹g adresatów, do których odwo³uj¹ca powinna wystosowaæ
oœwiadczenie. Organ antymonopolowy nies³usznie tak¿e w³¹czy³ do zasobu mieszkaniowego Miasta budynki Wspólnot
Mieszkaniowych, gdzie odwo³uj¹ca posiada jedynie udzia³y w nieruchomoœci wspólnej, ale nie mo¿e samodzielnie podejmowaæ
decyzji dotycz¹cych przeprowadzenia remontu elewacji, pokryæ dachowych i kominów, a tak¿e mo¿liwoœci zamontowania anten.
S¹d zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie powoda nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Zaskar¿ona decyzja jest prawid³owa.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej, przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê
godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Celem ochrony zbiorowego interesu konsumentów jest poddanie kontroli organu
antymonopolowego dzia³añ przedsiêbiorców, które s¹ kierowane do nieoznaczonego z góry krêgu podmiotów.
W niniejszej sprawie, dzia³ania Miasta Katowice, polegaj¹ce na odmowie powtórnego monta¿u indywidualnych anten
telewizyjnych w zasobach, w których przeprowadzane by³y remonty, by³y skierowane do ca³ej zbiorowoœci mieszkañców tych
zasobów. Oznacza to, ¿e zakaz monta¿u indywidualnych anten telewizyjnych móg³ potencjalnie zagroziæ interesom ka¿dego ze
zbiorowoœci mieszkañców tych zasobów.
S¹d nie podziela argumentu strony odwo³uj¹cej, i¿ w treœci oœwiadczenia, do którego z³o¿enia zobowi¹zano powoda w decyzji,
zbyt szeroko okreœlono adresatów, do których odwo³uj¹ca powinna je wystosowaæ, gdy¿ przedmiotem okreœlonym w sentencji decyzji
nie s¹ budynki Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie odwo³uj¹ca nie mo¿e podejmowaæ wi¹¿¹cych decyzji w sprawach dotycz¹cych czêœci
nieruchomoœci wspólnej, tylko lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu komunalnego Miasta, w których Miasto
przeprowadza remonty elewacji, pokryæ dachowych i kominów, jako zasobów mieszkaniowych do niego nale¿¹cych.
S¹d podziela stanowisko Prezesa UOKiK, i¿ lokatorzy, je¿eli wyra¿aj¹ tak¹ wolê, powinni mieæ mo¿liwoœæ instalacji w budynkach
pozbawionych anteny zbiorczej, indywidualnych anten telewizyjnych w celu odbierania sygna³u telewizyjnego, niezale¿nie od
istniej¹cej w danym budynku sieci kablowej. Zdaniem mieszkañców, monta¿ tych anten stanowi zaspokojenie ich indywidualnych
potrzeb odbioru sygna³u telewizyjnego. Œwiadcz¹ o tym wnioski o wyra¿enie zgody na ich instalacjê. Lokatorzy maj¹ poczucie
zmuszania ich do uiszczania dodatkowych op³at na rzecz operatora telewizji kablowej, których to op³at mogliby unikn¹æ maj¹c
mo¿liwoœæ monta¿u indywidualnych anten. Poza tym w ich ocenie, jakoœæ oferowanej przez ww. operatora us³ugi nie jest
zadowalaj¹ca, z uwagi na spowodowane awariami lub innymi przyczynami liczne przerwy techniczne w nadawaniu programu. Z tego
powodu odp³atnego odbioru sygna³u telewizyjnego poprzez sieæ telewizji kablowej nie mo¿na uznaæ za substytut odbioru tego sygna³u
poprzez indywidualne anteny telewizyjne lub antenê zbiorcz¹. Miasto, w œwietle art. 684 Kc, powinno wyraziæ zgodê na instalacjê tych
urz¹dzeñ. Jak bowiem wynika z tego przepisu, najemca mo¿e za³o¿yæ w najêtym lokalu oœwietlenie elektryczne, gaz, telefon, radio
i inne podobne urz¹dzenia, chyba ¿e sposób ich za³o¿enia sprzeciwia siê obowi¹zuj¹cym przepisom albo zagra¿a bezpieczeñstwu
nieruchomoœci. Je¿eli do za³o¿enia urz¹dzeñ potrzebne jest wspó³dzia³anie wynajmuj¹cego, najemca mo¿e domagaæ siê tego
wspó³dzia³ania za zwrotem wynik³ych st¹d kosztów. Skoro lokator mo¿e za³o¿yæ radio i inne podobne urz¹dzenia, przez które nale¿y
rozumieæ równie¿ telewizjê stacjonarn¹, to musi mieæ mo¿liwoœæ rozmieszczenia w odpowiednim miejscu (na dachu) urz¹dzeñ
antenowych niezbêdnych do korzystania z radia lub telewizji. Uprawnieniom lokatora wynikaj¹cym z art. 684 Kc odpowiada obowi¹zek
w³aœciciela budynku wskazany w §56 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
Ponadto nale¿y wspomnieæ, i¿ za u¿ywanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera siê op³aty abonamentowe.
Domniemywa siê, ¿e osoba posiadaj¹ca odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umo¿liwiaj¹cym natychmiastowy odbiór
programu, u¿ywa tego odbiornika. Dlatego wielu mieszkañców op³acaj¹cych abonament, chc¹c mieæ dostêp do odbioru sygna³u
telewizyjnego, na skutek dzia³añ Miasta by³o „zmuszanych” do podpisywania umów z operatorem telewizji kablowej. Postawienie
mieszkañców przed dylematem zawarcia umowy z operatorem telewizji kablowej lub braku posiadania mo¿liwoœci odbioru sygna³u
telewizyjnego, œwiadczy o naruszeniu przez Miasto zasady swobodnego podejmowania przez konsumentów decyzji oraz dokonywania
wyboru dóbr i us³ug.
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Braku wyra¿enia zgody na monta¿ indywidualnych anten telewizyjnych nie mo¿na t³umaczyæ ponownym niszczeniem elewacji lub
pokryæ dachowych remontowanych budynków. Instalacja anten nie powoduje istotnego naruszenia stanu elewacji, okien, balkonów
czy pokryæ dachowych i dlatego nie musi wi¹zaæ siê z uszkodzeniem tych elementów budynku. Poza tym je¿eli Miasto obawia siê,
¿e monta¿ anteny indywidualnej spowoduje jakiekolwiek uszkodzenie elewacji lub pokryæ dachowych lub zagrozi zasadom
bezpieczeñstwa, mo¿e zobowi¹zaæ mieszkañców do uzyskania zgody na instalacjê tych urz¹dzeñ pod okreœlonymi warunkami, których
niespe³nienie skutkuje niewa¿noœci¹ zezwolenia. Warunki te mog¹ byæ nastêpuj¹ce: instalacja anteny mo¿e byæ wykonana pod
nadzorem osoby posiadaj¹cej uprawnienia o specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej, szkody powsta³e na budynku podczas
instalowania anteny zostaj¹ usuniête przez wnioskodawcê na w³asny koszt, antena musi byæ zdemontowana na ka¿de wezwanie
Miasta na koszt inwestora.
W ocenie S¹du, Miasto Katowice nie udzielaj¹c lokatorom mieszkaniowych zasobów komunalnych tego Miasta, po
przeprowadzeniu remontów elewacji, pokryæ dachowych i kominów zgody na powtórny monta¿ indywidualnych anten telewizyjnych,
naruszy³o art. 684 Kc, co jest dzia³aniem bezprawnym i naruszaj¹cym art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Decyzja Prezesa UOKiK nie mo¿e byæ zmieniona. Powo³anie siê w niej na art. 684 Kc nie budzi w¹tpliwoœci S¹du, ¿e dotyczy ona
wy³¹cznie budynków nie posiadaj¹cych zbiorczych anten telewizyjnych. Jak ju¿ to bowiem wyjaœniono, na podstawie tego przepisu
lokator ma prawo do korzystania z anteny. Jego uprawnienie w tym zakresie jest uwzglêdnione w sytuacji, gdy w budynku za³o¿ona jest
antena zbiorcza. Zatem nie ma potrzeby wprowadzenia zmian do decyzji.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, odwo³anie nale¿a³o oddaliæ jako bezzasadne (art. 47931a §1 Kpc).
O kosztach postêpowania orzeczono stosownie do wyniku sporu, zas¹dzaj¹c na rzecz pozwanego koszty zastêpstwa procesowego
(art. 98 Kpc).
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WYROK
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 31/05)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2006 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zainteresowany: Netia S.A. w Warszawie o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania powoda od Decyzji Nr
DOK-140/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. uchyla zaskar¿on¹ decyzjê i zs¹dza od Skarbu Pañstwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie kwotê 1.360 z³ tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr DOK-140/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po
przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek zainteresowanej - Netii S.A. w Warszawie, uzna³
dzia³anie powódki Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie za:
- praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 ze zm.), polegaj¹c¹ na stwarzaniu abonentom
uci¹¿liwych warunków dochodzenia swoich praw, poprzez utrudnianie wykonania zlecenia preselekcji w wyniku uzale¿niania
jego wykonania od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi po³¹czeñ
miêdzystrefowych oraz miêdzynarodowych na zasadzie preselekcji, na krajowym rynku dostêpu do us³ug po³¹czeñ
miêdzystrefowych i miêdzynarodowych œwiadczonych na zasadzie preselekcji i stwierdzi³ zaniechanie jej stosowania,
- praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, polegaj¹c¹ na
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju
konkurencji, poprzez dzia³anie powoda, polegaj¹ce na utrudnianiu abonentom korzystania z us³ug konkurencyjnego na rynku
operatora w wyniku uzale¿nienia wykonania zlecenia preselekcji od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej
z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi po³¹czeñ miêdzystrefowych oraz miêdzynarodowych, na zasadzie preselekcji, na rynku
rozpoczynania po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych w sieciach stacjonarnych na terenie Polski - i stwierdzi³
zaniechanie jej stosowania.
Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 i 7 ww. ustawy, Prezes UOKiK na³o¿y³ na powoda karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 1.401.192,70 z³.
Pozwany rozstrzygniêcie zawarte w decyzji uzasadni³ tym, ¿e w przedmiotowej sprawie okreœlenie rynku w³aœciwego
w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nale¿y wyprowadziæ z istnienia rynku towarów oferowanych
za us³ugi po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych w publicznych stacjonarnych sieciach telefonicznych œwiadczonych
na zasadzie preselekcji.
W opinii Prezesa UOKiK, odbiorc¹ koñcowym us³ug œwiadczonych w publicznych stacjonarnych sieciach telefonicznych s¹
u¿ytkownicy koñcowi sieci, a producentem s¹ operatorzy telekomunikacyjni. Fundamentem w³aœciwie uregulowanego rynku
telekomunikacyjnego odnoœnie u¿ytkowników koñcowych jest, zdaniem Prezesa UOKiK, mo¿liwoœæ realizacji po³¹czenia
miêdzystrefowego (miêdzynarodowego) za poœrednictwem swobodnie wybranego operatora dostêpu poœredniego poprzez
publiczn¹, stacjonarn¹ sieæ telekomunikacyjn¹. To natomiast zale¿y od w³aœciwych relacji pomiêdzy operatorem telekomunikacyjnym
a jego abonentem na rynku dostêpu do us³ug po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych œwiadczonych na zasadzie preselekcji
- na rynku detalicznym, na którym operator publicznej sieci telefonicznej umo¿liwia w³asnym abonentom korzystanie, na zasadzie
preselekcji, z us³ug œwiadczonych przez operatorów alternatywnych, przyjmuj¹c i realizuj¹c sk³adane przez abonentów zlecenia
ustanowienia preselekcji. Faktyczny przyrost sprzeda¿y w³asnych us³ug operatora wœród abonentów innego operatora zale¿y,
w ocenie Prezesa UOKiK, od wywi¹zywania siê przez operatora sieciowego z obowi¹zków na³o¿onych ustaw¹. Rozpoczynanie
po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych ma miejsce w sieci tego operatora, do którego sieci bezpoœrednio pod³¹czony jest
abonent. Rynek rozpoczynania po³¹czeñ tworz¹ wiêc operatorzy, którzy œwiadcz¹ us³ugi po³¹czeñ telefonicznych oraz maj¹ abonentów
pod³¹czonych do w³asnych central lokalnych.
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Prezes UOKiK uzna³ zatem, ¿e rynkami w³aœciwymi w przedmiotowej sprawie s¹: krajowy rynek dostêpu do us³ug po³¹czeñ
miêdzystrefowych i miêdzynarodowych œwiadczonych na zasadzie preselekcji (art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy) oraz rynek rozpoczynania
po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych w sieciach stacjonarnych na terenie Polski (art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy).
Ponadto, Prezes UOKiK wykaza³, ¿e na tak zakreœlonych rynkach w³aœciwych powódka zajmuje pozycjê dominuj¹c¹. Bowiem pod
koniec 2003 r. udzia³ powódki w rynku rozpoczynania po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych w sieciach stacjonarnych na
terenie Polski przekracza³ […]%, natomiast na krajowym rynku dostêpu do us³ug po³¹czeñ miêdzystrefowych i miêdzynarodowych
œwiadczonych na zasadzie preselekcji udzia³ rynkowy powódki przekracza³ […]%. Zdaniem Prezesa UOKiK, na obu z ww. rynków
w³aœciwych powódka posiada znacz¹c¹ przewagê w konkurowaniu na rynku i znacznie wyprzedza konkurencjê. Powódka na rynkach
tych mo¿e zatem, zdaniem Prezesa UOKiK, dzia³aæ niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów.
W opinii Prezesa UOKiK podstawow¹ spraw¹ dla rozstrzygniêcia w niniejszej sprawie by³o ustalenie, czy fakt umieszczenia przez
powódkê w „Regulaminie œwiadczenia us³ugi preselekcji” odpowiedniego zapisu odnoœnie zasad realizacji zlecenia preselekcji
narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z tych wzglêdów Prezes UOKiK podda³ analizie treœæ tego zapisu
w celu ustalenia ewentualnych antykonkurencyjnych konsekwencji dla rynków w³aœciwych. W ocenie Prezesa UOKiK naruszenia
przez powódkê przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nale¿a³o rozpatrywaæ w dwóch aspektach: przeciwdzia³ania
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji oraz stwarzania konsumentom uci¹¿liwych
warunków dochodzenia swoich praw.
W opinii Prezesa UOKiK powódka nadu¿y³a pozycji dominuj¹cej na zakreœlonych rynkach w³aœciwych poprzez sam fakt umieszczenia
w Regulaminie w §4 zapisu o treœci nastêpuj¹cej: „W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania us³ugi preselekcji na zleceniu
preselekcji abonent powinien z³o¿yæ oœwiadczenie odnoœnie umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi danego typu po³¹czeñ
(w §4 ust. 2). Wskazane jest, aby abonent okaza³ umowê (umowy) z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi danego typu po³¹czeñ”.
Prezes UOKiK zaznaczy³, ¿e dla stwierdzenia, czy zarzucana powódce praktyka mia³a miejsce, czy te¿ nie, wystarczaj¹ca jest ocena
wspomnianego §4 Regulaminu, z punktu widzenia postanowieñ ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ta nak³ada na
Prezesa UOKiK obowi¹zek ochrony konkurencji, nie tylko w sytuacjach, kiedy dane dzia³anie przedsiêbiorcy wywo³a³o ju¿ skutki na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale równie¿ wtedy, gdy takie dzia³anie mo¿e wywo³aæ negatywne skutki na polskim rynku.
W ocenie Prezesa UOKiK, w³adze powodowej spó³ki da³y przyzwolenie swoim pracownikom do ¿¹dania od klientów umów zawartych
z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi danego typu po³¹czeñ. Sam fakt ww. zapisu dawa³ powódce mo¿liwoœæ na³o¿enia na abonentów
dodatkowych, niczym nieuzasadnionych obowi¹zków przy realizacji zlecenia preselekcji, w postaci dostarczenia umowy.
Prezes UOKiK nie podzieli³ opinii powódki, i¿ wprowadzenie dodatkowego obowi¹zku dla abonenta, polegaj¹cego na
przedstawieniu w³aœciwej umowy, mia³o na celu zapewnienie prawid³owego funkcjonowania us³ugi ustanowienia preselekcji. W opinii
Prezesa UOKiK, ¿aden akt prawny powszechnie obowi¹zuj¹cy nie zawiera umocowania do tego, aby powódka mog³a podejmowaæ
jakiekolwiek kroki maj¹ce na celu zapewnienie prawid³owego funkcjonowania us³ugi poprzez narzucanie dodatkowych obowi¹zków na
abonentów. Prezes UOKiK podkreœli³, ¿e fakt wprowadzenia kwestionowanego zapisu do regulaminu móg³ mieæ antykonkurencyjne
skutki, a takie dzia³ania zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów równie¿ mog¹ zostaæ uznane za praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê. Sztywna preselekcja stosowana jest przy tym do wszystkich abonentów powódki, którzy z³o¿yli zlecenia na
realizacjê przedmiotowych po³¹czeñ za poœrednictwem sieci innych operatorów.
Ponadto, w opinii Prezesa UOKiK, podejmowanie przez powódkê dzia³añ, które s¹ przedmiotem niniejszego postêpowania,
wp³ywa negatywnie na ukszta³towanie siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Mo¿e doprowadziæ do
sytuacji, kiedy operatorzy alternatywni nie bêd¹ pozyskiwaæ nowych abonentów z przyczyn nie zwi¹zanych z merytoryczn¹ ocen¹ ich
oferty w stosunku do oferty powódki. Co wiêcej, w ocenie Prezesa UOKiK, podejmowanie takich dzia³añ przez powódkê mo¿e
doprowadziæ do sytuacji, ¿e rola preselekcji zostanie znacz¹co ograniczona. Wprowadzanie przez powódkê dodatkowych obowi¹zków
utrudnia abonentom korzystanie z konkurencyjnego operatora. Abonenci s¹ zobowi¹zani w sposób nieuprawniony przez powódkê do
dope³niania wiêkszej liczby obowi¹zków zwi¹zanych ze sk³adaniem wniosku o preselekcjê. Powoduje to, zdaniem Prezesa UOKiK,
wiêkszy dystans abonentów wobec operatorów alternatywnych. Ponadto, skutkiem przyzwolenia na wprowadzanie tego typu
zapisów mo¿e byæ jeszcze wiêksze uprzywilejowanie rynkowe powódki. Maj¹c wgl¹d do umów innego operatora mo¿e ona, zdaniem
Prezesa UOKiK, podejmowaæ czynnoœci skierowane przeciwko pozosta³ym operatorom, w szczególnoœci poprzez skierowanie
korzystniejszych ofert dla abonentów, co do których uzyskano informacjê, i¿ zamierzaj¹ rozpocz¹æ wspó³pracê z innym operatorem na
zasadzie preselekcji. Mo¿e to, w ocenie Prezesa UOKiK, doprowadziæ nie tylko do os³abienia, ale równie¿ do wyeliminowania
konkurencji.
Z tych wzglêdów Prezes UOKiK uzna³, i¿ zarzucane powódce dzia³ania stanowi¹ przejaw nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej,
polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych dla rozwoju konkurencji. Ponadto, Prezes UOKiK uzna³, ¿e
dzia³ania powódki polegaj¹ce na uzale¿nianiu realizacji zlecenia preselekcji od okazania przez abonenta umowy zawartej z operatorem
alternatywnym, stanowi¹ przejaw nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, polegaj¹cy na stwarzaniu konsumentom uci¹¿liwych warunków
dochodzenia swoich praw. W opinii Prezesa UOKiK, abonent musi mieæ mo¿liwoœæ korzystania ze swoich uprawnieñ na warunkach
okreœlonych w ustawie - Prawo Telekomunikacyjne. Niedopuszczalne jest, aby powódka nak³ada³a na konsumentów wiêksze ni¿
ustawowe obowi¹zki w przypadku, gdy chce on skorzystaæ z przys³uguj¹cego mu uprawnienia realizacji zlecenia preselekcji. Natomiast
uci¹¿liwoœæ dla konsumentów rozwi¹zania zaprezentowanego przez powódkê, wobec wprowadzenia przez ni¹ pozaprawnych,
dodatkowych warunków, od spe³nienia, których powódka uzale¿nia mo¿liwoœæ skorzystania przez abonenta z przys³uguj¹cych mu
uprawnieñ, jest niew¹tpliwa i znaczna.
W ocenie Prezesa UOKiK, sam fakt pojawienia siê odpowiedniego zapisu w Regulaminie stanowi zagro¿enie naruszenia interesu
publicznego. Powódka bowiem nak³ada za poœrednictwem tego zapisu dodatkowe obowi¹zki na abonentów. Dzia³anie takie zaburza,
zdaniem Prezesa UOKiK, powstanie konkurencji na rynku i mo¿e wp³ywaæ negatywnie na liczbê pozyskiwanych przez konkurentów
powódki klientów, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do zdobywania jeszcze silniejszej pozycji. W opinii Prezesa UOKiK,
postanowienia Regulaminu mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na rynek, a umieszczenie zakwestionowanego zapisu w Regulaminie
stanowi naruszenie interesu publicznego.
Odnoœnie decyzji o na³o¿eniu na powódkê kary pieniê¿nej Prezes UOKiK uzna³, ¿e na tak skoncentrowanym rynku sankcjonowane
powinny byæ ka¿de dzia³ania, które negatywnie mog¹ wp³ywaæ na jego rozwój, w szczególnoœci, gdy takich dzia³añ dopuszcza siê
podmiot o pozycji dominuj¹cej na rynku. Odst¹pienie od na³o¿enia kary, w ocenie Prezesa UOKiK, mog³oby stanowiæ dla powódki
pokusê do wprowadzenia, nawet na krótki okres, rozwi¹zañ powoduj¹cych maksymalizacjê jej zysków kosztem konkurencji. Prezes
UOKiK, przy wymierzeniu powódce kary, wzi¹³ pod uwagê fakt, i¿ nie zmieni³a ona treœci Regulaminu, twierdz¹c, ¿e nie ma on
antykonkurencyjnego charakteru. Dopiero 3 czerwca 2004 r. powódka wycofa³a ostatecznie ca³y Regulamin, o czym poinformowa³a
Prezesa UOKiK pismem z dnia 25 listopada 2004 r.
Od powy¿szej Decyzji powódka z³o¿y³a odwo³anie, w którym wnios³a o zmianê zaskar¿onej decyzji w ca³oœci, ewentualnie o jej
uchylenie w ca³oœci i stwierdzenie, ¿e nie dopuœci³a siê ona wymienionych praktyk monopolistycznych. […]
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Powódka zarzuci³a Prezesowi UOKiK naruszenie:
- przepisów postêpowania, przez naruszenie art. 7, 77 i 80 Kpa, poprzez niezebranie i niew³aœciwe rozpatrzenie materia³u
dowodowego maj¹cego wp³yw na rozstrzygniêcie w niniejszej sprawie w szczególnoœci poprzez przyjêcie, i¿ powódka
uzale¿nia³a wykonanie zlecenia preselekcji od dostarczenia przez abonenta umowy oraz niedokonanie wyk³adni jêzykowej §4
Regulaminu, przyjêcie, i¿ pisma pracowników powódki z dnia 21 stycznia 2003 r. oraz z 8 grudnia 2002 r. zwi¹zane by³y z treœci¹
§4 „Regulaminu œwiadczenia us³ug preselekcji”, przyjêcie, i¿ powódka ustanowi³a tzw. sztywn¹ preselekcjê dla swoich
abonentów, przyjêcie, i¿ faktem powszechnie znanym jest niechêæ abonentów przed zmianami operatora, szczególnie jeœli
zmiana nastêpuje ze znanego od kilkudziesiêciu lat podmiotu na innego, który od niedawna rozpocz¹³ dzia³alnoœæ, jak równie¿
oparcie decyzji o domniemane okolicznoœci faktyczne;
- art. 105 Kpa, poprzez nieumorzenie postêpowania w zwi¹zku z ustaniem bytu prawnego zainteresowanej - Netii S.A.
w Warszawie;
- przepisów prawa materialnego, przez obrazê art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez b³êdn¹
kwalifikacjê dzia³añ powoda i przyjêcie, ¿e w niniejszej sprawie naruszony lub zagro¿ony zosta³ interes publiczny, o którym
mowa w tym przepisie, obrazê art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez przyjêcie, i¿
w przedmiotowej sprawie wyst¹pi³a praktyka antykonkurencyjna, obrazê art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez b³êdne przyjêcie, i¿ powódka uzale¿nia wykonywanie zlecenia preselekcji od
dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi po³¹czeñ miêdzystrefowych oraz
miêdzynarodowych na zasadzie preselekcji, obrazê art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, poprzez b³êdne przyjêcie, i¿ powódka utrudnia wykonywanie zlecenia preselekcji w wyniku uzale¿niania jego
wykonania od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi po³¹czeñ
miêdzystrefowych oraz miêdzynarodowych na zasadzie preselekcji, jak równie¿ naruszenie art. 101 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, poprzez na³o¿enie na powódkê kary niewspó³miernej do stopnia zawinienia.
Pozwany w odpowiedzi na odwo³anie wniós³ o oddalenie odwo³ania i zas¹dzenie na kosztów postêpowania, wed³ug norm
przepisanych. Zainteresowana w odpowiedzi na odwo³anie wnios³a o oddalenie odwo³ania.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Pozwany swoj¹ decyzjê wyda³ w oparciu o ustalenie, ¿e powód w §4 Regulaminu preselekcji zawar³ zapis o treœci: „W celu
zapewnienia prawid³owego funkcjonowania us³ugi preselekcji na zleceniu preselekcji abonent powinien z³o¿yæ oœwiadczenie
odnoœnie umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi danego typu po³¹czeñ (w §4 ust. 2). Wskazane jest, aby abonent okaza³
umowê (umowy) z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi danego typu po³¹czeñ”. Równoczeœnie pozwany nie zgromadzi³ w trakcie
postêpowania ¿adnego dowodu potwierdzaj¹cego, ¿e powód warunkowa³ realizacjê preselekcji od dostarczenia przez abonenta kopii
umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi po³¹czeñ miêdzystrefowych oraz miêdzynarodowych na zasadzie preselekcji.
W aktach sprawy znajduj¹ siê wprawdzie kserokopie stosownych pism, jednak s¹ to jedynie niepotwierdzone za zgodnoœæ kserokopie,
a zatem nie maj¹ waloru dokumentu. Niezale¿nie od ich charakteru formalnego zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e ich treœæ, bez ustalenia kontekstu,
nie daje podstaw do formu³owania jednoznacznych wniosków. W ocenie S¹du, skar¿¹cy trafnie zarzuca, ¿e pozwany nie dokona³
w³aœciwej wyk³adni §4 Regulaminu. Treœæ tego zapisu ma jednoznacznie charakter zalecenia, a nie sztywnej regu³y, o czym przes¹dza
u¿ycie zwrotu „wskazane jest” […].
W konsekwencji nale¿y uznaæ, ¿e przedwczesne by³o przyjêcie, i¿ powódka utrudnia wykonywanie zlecenia preselekcji w wyniku
uzale¿niania jego wykonania od dostarczenia przez abonenta kopii umowy zawartej z operatorem œwiadcz¹cym us³ugi po³¹czeñ
miêdzystrefowych oraz miêdzynarodowych na zasadzie preselekcji. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³ ponadto, ¿e
pozwany nie zg³asza³ w toku postêpowania odwo³awczego ¿adnych wniosków dowodowych ani te¿ nie powo³ywa³ siê na inne
okolicznoœci. Zaskar¿ona decyzja nie odnosi siê do ¿adnych innych aspektów wykonywania przez pozwanego preselekcji, a w szczególnoœci
nie zajmuje stanowiska, czy faktyczne dokonanie przez abonenta preselekcji numeru innego operatora nie stanowi dostatecznego
wyrazu jego woli i czy w zwi¹zku z tym zasadne jest ¿¹danie z³o¿enia dodatkowego oœwiadczenia.
W tym stanie rzeczy, uznaj¹c ¿e zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy nie daje podstaw do rozstrzygniêcia co do istoty
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sprawy, zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o w ca³oœci uchyliæ (art. 479 §3 Kpc). Wobec braku podstaw do stwierdzenia zarzucanej praktyki,
zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o uchyliæ w czêœci nak³adaj¹cej karê pieniê¿n¹, jako przedwczesn¹.
Za bezzasadny nale¿a³o natomiast uznaæ zarzut powoda naruszenia art. 105 Kpa, poprzez nieumorzenie postêpowania w zwi¹zku
z ustaniem bytu prawnego zainteresowanej - Netii S.A. w Warszawie. Sam powód wskazuje w odwo³aniu, ¿e Netia 1 Sp z o.o., która
z³o¿y³ wniosek do Prezesa UOKiK w przedmiotowej sprawie, zosta³a z dniem 31 grudnia 2003 r. po³¹czona z Netia S.A. Oczywistym
skutkiem po³¹czenia spó³ek jest sukcesja praw na rzecz spó³ki przejmuj¹cej, co wynika wprost z art. 494 §1 Ksh, który stanowi, ¿e
spó³ka przejmuj¹ca albo spó³ka nowo zawi¹zana wstêpuje z dniem po³¹czenia we wszystkie prawa i obowi¹zki spó³ki przejmowanej
albo spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki. W ocenie S¹du, zainteresowany wst¹pi³ w prawa strony w tocz¹cym siê
postêpowaniu i popiera je do chwili obecnej. Nadto nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e skoro Prezesowi UOKiK przys³uguje prawo do
wszczêcia postêpowania antymonopolowego z urzêdu (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), to ma on
mo¿liwoœæ kontynuowania postêpowania tak¿e w przypadkach, gdy wnioskodawca utraci³ byt prawny lub cofn¹³ wniosek.
Bezzasadny jest tak¿e, w ocenie S¹du, zarzut naruszenie art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez
przyjêcie, ¿e w niniejszej sprawie naruszony lub zagro¿ony zosta³ interes publiczny. Dostêp do ³¹cznoœci telefonicznej przez abonentów
stanowi obecnie podstawowe dobro cywilizacyjne. Mo¿liwoœæ swobodnego korzystania ze wszelkich us³ug telefonicznych na
zasadach rynkowych (wolnej konkurencji), nale¿y jednoznacznie zdefiniowaæ jako interes publiczny w rozumienie art. 1 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
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WYROK
z dnia 14 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania TVN 24 Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 71/05)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 14 wrzeœnia 2006 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa TVN 24 Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zainteresowany: Automatic Serwis Sp. z o.o. w Brodnicy, o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania TVN 24 od decyzji
Nr RBG-15/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. oddala odwo³anie i zas¹dza od powoda na rzecz pozwanego kwotê 720 z³ tytu³em kosztów
zastêpstwa procesowego.
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UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) decyzj¹ Nr RBG-15/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. uzna³ za
ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu przez TVN 24 Sp. z o.o.
w Warszawie pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku p³atnych programów telewizyjnych o charakterze informacyjno-publicystycznym
w jêzyku polskim oraz na krajowym rynku p³atnych programów telewizyjnych o charakterze pogodowym w jêzyku polski, poprzez
narzucanie Automatic Serwis Sp. z o.o. w Brodnicy uci¹¿liwych warunków „Umowy licencyjnej”, przynosz¹cych nieuzasadnione
korzyœci, zobowi¹zuj¹cych do rozprowadzania programów TVN 24 i TVN Meteo we wszystkich sieciach telewizji kablowej nale¿¹cych
do Automatic Serwis, obejmuj¹cych miasta Inowroc³aw, Nak³o n/Noteci¹, Trzemeszno, Konin, Brodnicê, Gniewkowo i Szubin, które
technicznie i funkcjonalnie stanowi¹ odrêbne sieci i nakaza³ zaniechanie jej stosowania.
Wydaj¹c ww. decyzjê Prezes UOKiK dokona³ nastêpuj¹cych ustaleñ i ocen.
Automatic Serwis - operator sieci kablowych dla miast Inowroc³aw, Nak³o n/Noteci¹, Trzemeszno, Konin, Brodnica, Gniewkowo
i Szubin (Operator) z³o¿y³ wniosek do Prezesa UOKiK o wszczêcie przeciwko TVN 24 - nadawcy programów telewizyjnych (Nadawca),
postêpowania antymonopolowego polegaj¹cego na narzucaniu operatorowi niekorzystnych warunków umowy, a przynosz¹cych
Nadawcy nieuzasadnione korzyœci. Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe przeciwko TVN 24, w zwi¹zku z podejrzeniem
nadu¿ywania przez tê spó³kê pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku p³atnych ca³odobowych programów informacyjnych w jêzyku
polskim, polegaj¹cego na narzucaniu uci¹¿liwych warunków „Umowy licencyjnej”, przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci, poprzez
zobowi¹zanie wnioskodawcy do rozprowadzania programu TVN 24 w pakiecie podstawowym we wszystkich sieciach telewizji
kablowej, obejmuj¹cych ww. miasta, które technicznie i funkcjonalnie stanowi¹ odrêbne sieci, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust.
1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Nastêpnie Prezes UOKiK rozszerzy³ postanowienie o wszczêciu
postêpowania o zarzut rozprowadzania na tych warunkach równie¿ programu TVN Meteo.
Automatic Serwis œwiadczy us³ugi telekomunikacyjne obejmuj¹ce m.in. rozprowadzanie programów telewizyjnych oraz transmisji
danych, które œwiadczy w eksploatowanych przez siebie sieciach telewizji kablowych obejmuj¹cych ww. miasta. Stacje czo³owe
Operatora znajduj¹ siê w tych miastach, w przypadku stacji czo³owej w Inowroc³awiu sygna³ prócz tego miasta dosy³any jest tak¿e do
Mogilna, Kruszwicy, Strzelna i ¯nina.
TVN 24 jest nadawc¹ p³atnego kodowanego programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym (informacyjnopublicystycznym) zgodnie z koncesj¹ […] udzielon¹ przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie w sposób
rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego pod nazw¹ TVN 24 nadawanego przez ca³¹ dobê. […] Prezes UOKiK
ustali³, ¿e nie ma obecnie innego ca³odobowego programu o charakterze informacyjnym czy te¿ informacyjno-publicystycznym,
koncesjonowanego przez KRRiT i rozpowszechnianego satelitarnie ni¿ program TVN 24.
TVN 24 jest nadawc¹ p³atnego kodowanego programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym poœwiêconym zjawiskom
pogodowym oraz sferom ¿ycia z nimi zwi¹zanymi zgodnie z koncesj¹ KRRiT […]. Prezes UOKiK ustali³, i¿ obecnie nie ma innego
ca³odobowego programu o tym charakterze, koncesjonowanego przez KRRiT i rozpowszechnianego satelitarnie ni¿ program TVN Meteo.
Program TVN 24 jest nadawany 24 godziny na dobê, a program TVN Meteo jest nadawany 17 godzin na dobê w jêzyku polskim.
Prezes UOKiK ustali³, ¿e Operator wyst¹pi³ do Nadawcy o zawarcie umowy licencyjnej na rozprowadzanie programu Nadawcy tylko
w dwóch miastach: Brodnicy i Koninie, w których Operator ma […] abonentów, co stanowi grupê […]% ogó³u abonentów. Nadawca
przedstawi³ projekt umowy licencyjnej, który w ust. 2.5. zawiera³ sformu³owanie: „Po wczeœniejszym uzyskaniu zgody Licencjodawcy na
piœmie, warunki i postanowienia niniejszej umowy mog¹ zostaæ rozszerzone na inne nowe systemy kablowe na obszarze Terytorium, które
Licencjobiorca naby³ w okresie obowi¹zywania i w których istniej¹ techniczne mo¿liwoœci rozprowadzania programu pod warunkiem, ¿e
Licencjobiorca w odniesieniu do ka¿dego z tych systemów: uzyska zgodê Licencjodawcy na piœmie, bêdzie w³aœcicielem co najmniej 51%
takiego systemu lub bêdzie obejmowa³ 51% udzia³ów lub akcji w spó³ce bêd¹cej w³aœcicielem systemu oraz bêdzie w pe³ni
odpowiedzialny wobec Licencjodawcy za wszystkie op³aty licencyjne oraz inne obowi¹zki okreœlone w umowie”.
W odpowiedzi na ww. propozycjê umowy Operator ponownie wniós³ o zawarcie umowy na rozprowadzanie tego programu
telewizyjnego jedynie w dwóch telewizyjnych sieciach kablowych - w Koninie i Brodnicy podaj¹c, ¿e ka¿dy z systemów Operatora
stanowi oddzieln¹ sieæ kablow¹.
W dniu 1 stycznia 2004 r. Operator i Nadawca zawarli „Umowê licencyjn¹” na rozprowadzanie kodowanych telewizyjnych
programów TVN 24 i TVN Meteo. W myœl ust. 6.5. umowy licencyjnej, Operator zobowi¹za³ siê do rozprowadzania ww. programów
telewizyjnych od 1 stycznia 2004 r. w sieciach kablowych w Koninie i Brodnicy, a najpóŸniej do 2 kwietnia 2004 r. w pozosta³ych sieciach
kablowych. […]
Umowa z 1 stycznia 2004 r. zosta³a wypowiedziana przez Operatora w dniu 9 lutego 2004 r. […]
Prezes UOKiK ustali³, ¿e wprowadzenie przez Operatora programów Nadawcy we wszystkich jego telewizyjnych sieciach
kablowych spowodowa³o wzrost ceny jednego abonamentu o 0,50 USD, przy czym podwy¿ka abonamentu zosta³a wprowadzona
w czerwcu i lipcu 2004 r. i by³a zwi¹zana nie tylko z wprowadzeniem programów Nadawcy do sieci kablowych Operatora, ale tak¿e
z innymi kana³ami oraz ze wzrostem kosztów Operatora.
Prezes UOKiK ustali³, ¿e na terenie dzia³ania Operatora dzia³aj¹ nastêpuj¹cy operatorzy telewizji kablowej, którzy rozpowszechniaj¹
programy Nadawcy. S¹ to: El-net S.A. w Warszawie, Telewizja Kablowa Poznañ S.A. w Poznaniu, Eltronik Sp. z o.o. w Brodnicy,
Telewizja Kablowa Vectra S.A. w Gdyni. Na podstawie umów zawartych z ww. operatorami telewizji kablowej Prezes UOKiK ustali³, ¿e
programy Nadawcy zosta³y wprowadzone do wszystkich sieci kablowych tych operatorów. Prezes UOKiK na podstawie tego stanu
faktycznego uzna³, ¿e zawarcie „Umowy licencyjnej” z dnia 1 stycznia 2004 r., w której Operator zosta³ zmuszony do rozprowadzania
programów telewizyjnych TVN 24 i TVN Meteo we wszystkich telewizyjnych sieciach kablowych, dotyka interesów ekonomicznych
ogromnej rzeszy konsumentów - abonentów Operatora, a którego konsekwencj¹ by³o ponoszenie przez nich kosztów wprowadzenia
tych programów do sieci oraz podwy¿szenie abonamentu, a wobec tego naruszony zosta³ (tymi dzia³aniami Nadawcy) interes
publiczny. Prezes UOKiK wskaza³ ponadto, ¿e tego rodzaju sytuacja mo¿e zaistnieæ w stosunku do innych operatorów telewizji
kablowej, którzy bêd¹ chcieli wprowadziæ programy telewizyjne Nadawcy do wybranych przez siebie sieci kablowych.
Prezes UOKiK oceni³, ¿e rynkami w³aœciwymi w sprawie s¹: krajowy rynek p³atnych programów telewizyjnych o charakterze
informacyjno-publicystycznym w jêzyku polskim (program TVN 24) oraz krajowy rynek p³atnych programów telewizyjnych
o charakterze pogodowym w jêzyku polskim (program TVN Meteo). Prezes UOKiK oceni³, ¿e nie s¹ substytutem tych programów
programy takie jak Discovery, Eurosport, National Geographic Channel, Animal Planet, Cartoon Network czy MTV, albowiem programy
te maj¹ inny charakter i dotycz¹ innej treœci, tj. s¹ to programy o charakterze, przyrodniczym, geograficznym, muzycznym, dla dzieci,
sportowe, a zatem nale¿¹ do odrêbnego rynku. Prezes UOKiK oceni³, ¿e nie jest substytutem programu TVN 24 program TVP 3,
albowiem nie jest programem ca³odobowym, emituje równie¿ filmy, a programy informacyjne s¹ nadawane w ró¿nych odstêpach
czasowych (nieregularnie).

169

DZIENNIK URZÊDOWY NR 4

Nadawca na tych rynkach […] posiada pozycjê dominuj¹c¹.
Prezes UOKiK oceni³, ¿e Nadawca nadu¿y³ tej pozycji dominuj¹cej na ww. rynkach przez narzucanie Operatorowi uci¹¿liwych
warunków „Umowy licencyjnej”, tj. zmuszanie Operatora do wprowadzania programów telewizyjnych TVN 24 i TVN Meteo nie tylko
w dwóch sieciach kablowych, tj. Brodnicy i Koninie (jak wnosi³ Operator), ale równie¿ w pozosta³ych jego sieciach kablowych, co
narazi³o abonentów na koszty. Narzucanie uci¹¿liwych warunków umowy w niniejszej sprawie, zdaniem Prezesa UOKiK, polega na
tym, i¿ Operator zosta³ zmuszony przez Nadawcê do zawarcia umowy licencyjnej na warunkach, które nie by³y przez niego
akceptowane. Narzucanie warunków umowy przez Nadawcê nast¹pi³o, w ocenie Prezesa UOKiK, ju¿ na etapie przedumownym, gdy
negocjacje dotycz¹ce warunków umowy prowadzone przez strony nie sk³oni³y Nadawcy do weryfikacji pierwotnie zajêtego
stanowiska. Pomimo podpisania umowy licencyjnej Operator w dalszym ci¹gu nie zgadza³ siê z narzuconymi warunkami umowy, co
potwierdza fakt jej wypowiedzenia przez Operatora w dniu 9 lutego 2004 r.
W ocenie Prezesa UOKiK, nadu¿ywanie przez Nadawcê pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym, poprzez narzucanie
Operatorowi uci¹¿liwych warunków umów przynosi Nadawcy nieuzasadnione korzyœci. Korzyœci te polegaj¹ na osi¹ganiu dochodów
z tytu³u wprowadzenia programów Nadawcy do piêciu z siedmiu sieci Operatora, w zakresie których Operator nie wyra¿a³ woli
zawarcia umowy, gdy¿ abonenci tych sieci op³acali podwy¿szony z tego tytu³u abonament. Prezes UOKiK uzna³, ¿e wszystkie
przes³anki wymagane dla stwierdzenia stosowania przez Nadawcê praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê (art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów) zosta³y spe³nione.
Nadawca z³o¿y³ odwo³anie od ww. decyzji, wniós³ o uchylenie zaskar¿onej decyzji i podniós³ zarzut naruszenia prawa materialnego
przez b³êdn¹ wyk³adniê art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i niew³aœciwe zastosowanie tych
przepisów, w tym nieprawid³owe wyznaczenie rynków w³aœciwych dla programów telewizyjnych o charakterze informacyjnym
i pogodowym nadawanych w jêzyku polskim, bezzasadne ustalenie pozycji dominuj¹cej TVN 24 Sp. z o.o. na tych rynkach, bezzasadne
stwierdzenie nadu¿ywania przez TVN 24 Sp. z o.o. pozycji dominuj¹cej w formie stosowania praktyk eksploatacyjnych.
W odpowiedzi na odwo³anie Prezes UOKiK wniós³ o oddalenie odwo³ania i zas¹dzenie kosztów postêpowania.
W toku postêpowania s¹dowego Nadawca z³o¿y³ wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego na okolicznoœæ prawid³owoœci
wyznaczenia rynku w³aœciwego w zaskar¿onej decyzji. […] Wniosek ten zosta³ oddalony. […]
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Stan faktyczny ustalony w niniejszej sprawie jest prawid³owy i S¹d przyjmuje ustalenia tego stanu faktycznego zawarte
w zaskar¿onej decyzji za w³asne.
Maj¹c na uwadze zarzuty odwo³ania dotycz¹ce prawid³owoœci oceny tego stanu faktycznego, tj. prawid³owoœci wyznaczenia
rynków w³aœciwych w sprawie, pozycji dominuj¹cej spó³ki TVN 24 na tych rynkach i nadu¿ywania tej pozycji, to w pierwszej kolejnoœci
nale¿y zwa¿yæ, czy w sprawie zosta³y prawid³owo wyznaczone rynki w³aœciwe.
W celu wyznaczenia rynku w³aœciwego okreœlona dzia³alnoœæ gospodarcza poddana zostaje badaniu z co najmniej dwóch punktów
widzenia - przedmiotowego (produktowego) i geograficznego. Wymiar przedmiotowy (produktowy) rynku maj¹cy w ka¿dej sprawie
najwa¿niejsze znaczenie (a w niniejszej sprawie najbardziej sporny pomiêdzy stronami) sprowadza siê do wyodrêbnienia towarów
w oparciu o ich szczególne w³aœciwoœci, przeznaczenie, ceny, jakoœæ, które odró¿niaj¹ siê od innych towarów w taki sposób, ¿e nie
istnieje mo¿liwoœæ dowolnej ich zamiany. Rynek produktowy w niniejszej sprawie tworz¹ zatem towary, które z punktu widzenia
nabywcy s¹ substytutami, czyli mog¹ byæ zastêpowane. Wed³ug S³ownika wyrazów obcych (PWN, 1993 r.) substytut to inaczej
„zamiennik”.
W niniejszej sprawie programy Nadawcy […] nie maj¹ substytutów. Powo³ane wy¿ej w³aœciwoœci, jakoœæ, przeznaczenie,
przedmiot ww. programów TVN 24 i TVN Meteo uzasadniaj¹ ocenê, ¿e programy te s¹ jedynymi tego rodzaju wyspecjalizowanymi
programami o tematyce informacyjno-publicystycznej i pogodowej. Te ocenê potwierdza równie¿ stanowisko KRRiT, która udzieli³a
koncesji Nadawcy na rozpowszechnianie tych programów. Przewodnicz¹ca KRRiT stwierdza, ¿e obecnie nie ma innego
ca³odobowego programu o charakterze informacyjnym czy informacyjno-publicystycznym koncesjonowanego przez KRRiT
i rozpowszechnianego satelitarnie oprócz TVN 24 i obecnie nie ma te¿ innego programu o charakterze pogodowym oraz poœwiêconego
sferom ¿ycia z nimi zwi¹zanym koncesjonowanego przez KRRiT i rozpowszechnianego satelitarnie oprócz TVN Meteo.
Nie spe³niaj¹ przes³anki zastêpowalnoœci programów TVN 24 i TVN Meteo takie programy jak Discovery, Eurosport, National
Geographic Channel, Animal Planet, Cartoon Network czy MTV albowiem ww. programy s¹ równie¿ programami
wyspecjalizowanymi, ale dotycz¹ zupe³nie innej problematyki. S¹ to programy o charakterze przyrodniczym, geograficznym,
muzycznym, turystycznym, dla dzieci, sportowym. ¯adnego z ww. programów nie mo¿na uznaæ za zamiennik programów TVN 24
o charakterze informacyjno-publicystycznym czy TVN Meteo o charakterze pogodowym. Nie spe³nia przes³anki zastêpowalnoœci
programu TVN 24 program TVP 3, albowiem obok programów informacyjnych nadaje inne programy, tj. edukacyjne, sportowe,
filmowe i nie jest ca³odobowy. Nie mo¿na go zatem uznaæ za zamiennik programu TVN 24, który przez 24 godziny na dobê podaje
serwis informacyjny. Zasadnie zatem w zaskar¿onej decyzji Prezes UOKiK przyj¹³, ¿e rynkami w³aœciwymi w sprawie s¹: krajowy rynek
p³atnych programów telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w jêzyku polskim (program TVN 24) oraz krajowy rynek
p³atnych programów telewizyjnych o charakterze pogodowym w jêzyku polskim (TVN Meteo).
Zdaniem S¹du, przy wyznaczaniu rynku produktowego nale¿y stosowaæ w¹skie kryteria podzia³u, gdy¿ w przeciwnym wypadku
mog¹ zaistnieæ trudnoœci w ustaleniu przedsiêbiorców o pozycji dominuj¹cej i w takiej sytuacji przepisy ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów chroni¹ce konkurencjê przez zakazywanie okreœlonych dzia³añ przedsiêbiorcom i nak³adanie na nich kar pieniê¿nych
nie spe³ni¹ swojego celu ze szkod¹ dla interesów konsumentów. W tym kierunku, tj., w¹skich kryteriów wyznaczania rynku posz³o
orzecznictwo ustalone w Unii Europejskiej, np. w sprawie Hoffman - La Roche, w której chodzi³o m.in. o wyznaczenie rynku witamin,
gdzie ka¿da grupa witamin zosta³a uznana za oddzielny rynek. Równie¿ zasadnie Prezes UOKiK wyznaczy³ rynek pod wzglêdem
geograficznym.
Na tak ustalonych rynkach w³aœciwych TVN 24 i TVN Meteo nie maj¹ konkurentów. […] Na tê ocenê nie maj¹ wp³ywu okolicznoœci
powo³ane przez Nadawcê w odwo³aniu, ¿e ze wzglêdu na niska ogl¹dalnoœæ programów TVN 24 i TVN Meteo, brak barier wchodzenia
na te rynki, ograniczon¹ si³ê dotarcia do kana³ów telewizyjnych oraz konkurencjê TVP 3, a tak¿e siln¹ organizacje zawodow¹
operatorów kablowych, spó³ka TVN 24 nie ma takiej w³adzy rynkowej, aby mog³a „manipulowaæ cenami lub poda¿¹” oferowanych
produktów ze szkod¹ dla mechanizmów konkurencji. Powo³ane wy¿ej okolicznoœci nie dotycz¹ bowiem dzia³ania TVN 24 Sp. z o.o. na
wydzielonych w sprawie rynkach […], a wobec tego nale¿a³o je uznaæ za nie maj¹ce znaczenia dla rozstrzygniêcia tej sprawy.
Nale¿y wskazaæ, ¿e twierdzenia Nadawcy o niskiej ogl¹dalnoœci programów TVN 24 i TVN Meteo nie znajduje potwierdzenia
w materiale dowodowym sprawy. AGB Polska ustali³, ¿e TVN 24 osi¹ga najlepsze wyniki ogl¹dalnoœci.
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TVN 24 Sp. z o.o. na wydzielonych w sprawie rynkach w³aœciwych, na których nie ma konkurencji, posiada³a pozycjê dominuj¹c¹,
a nawet monopolistyczn¹, a zatem posiada³a tak siln¹ w³adzê rynkow¹, ¿e mog³a wymuszaæ warunki umów korzystniejsze ni¿ te, jakie
mia³yby miejsce w warunkach istnienia konkurencji.
Istot¹ praktyki monopolistycznej jest nadu¿ycie posiadanej w³adzy rynkowej. W niniejszej sprawie wymaga oceny, czy spó³ka TVN
24 nadu¿y³a tej w³adzy rynkowej przez narzucenie Operatorowi uci¹¿liwych warunków umowy licencyjnej przynosz¹cych jej
nieuzasadnione korzyœci przez zobowi¹zanie Operatora do rozprowadzania programów Nadawcy we wszystkich jego sieciach
kablowych. W ocenie S¹du, to zobowi¹zanie Operatora do rozprowadzania programów TVN 24 i TVN Meteo we wszystkich jego
sieciach kablowych mia³o charakter przymusowy i by³o narzucone Operatorowi.
Operator wyst¹pi³ do Nadawcy z propozycj¹ zawarcia umowy licencyjnej na wykorzystywanie programów TVN 24 i TVN Meteo
tylko w dwóch miastach, czyli w dwóch telewizyjnych sieciach kablowych, poniewa¿ ka¿dy z systemów Operatora stanowi oddzieln¹
sieæ kablow¹. Nadawca nie zgodzi³ siê na tê propozycjê i umowa licencyjna zosta³a zawarta na warunkach Nadawcy, tj. od kwietnia
2004 r. programy TVN 24 i TVN Meteo bêd¹ wprowadzone we wszystkich sieciach kablowych Operatora.
We wskazanym przypadku niew¹tpliwym jest, ¿e s³absz¹ stron¹ tej umowy by³ Operator, który znalaz³ siê w sytuacji przymusowej,
tj. móg³ albo zgodziæ siê na warunki Nadawcy, albo nie i wówczas jego abonenci w ogóle w ¿adnej sieci nie mogliby korzystaæ
z programów TVN 24 i TVN Meteo. O narzuceniu warunków umowy licencyjnej z 1 stycznia 2004 r. œwiadczy ponadto fakt, ¿e Operator,
który zawar³ t¹ umowê 1 stycznia 2004 r. i zobowi¹za³ siê do 2 kwietnia 2004 r. do wprowadzenia programów TVN 24 i TVN Meteo we
wszystkich swoich sieciach kablowych, ju¿ 9 lutego 2004 r. umowê tê wypowiedzia³.
Za uci¹¿liwe warunki umowy uznaje siê ka¿dy warunek oznaczaj¹cy dla jednej ze stron ciê¿ar wiêkszy od powszechnie przyjêtych
w stosunkach danego rodzaju. Dokonuj¹c oceny uci¹¿liwoœci warunków umowy nale¿y zwa¿yæ zatem, czy w hipotetycznej sytuacji
istnienia konkurencji na rynkach w³aœciwych dominant by³by w stanie wynegocjowaæ wprowadzenie takich postanowieñ umowy.
Odnosz¹c to do sytuacji w niniejszej sprawie nale¿y oceniæ, ¿e Nadawca gdyby mia³ konkurenta - przedsiêbiorcê, nie móg³by
wynegocjowaæ tak korzystnych warunków umowy, tj. wprowadzenia swojego programu do wszystkich sieci kablowych Operatora
w sytuacji, gdy Operator chce mieæ ten program tylko w œciœle oznaczonych swoich sieciach telewizji kablowej.
Warunki tej umowy by³y zatem uci¹¿liwe dla Operatora, albowiem zmuszanie go do wprowadzenia programów TVN 24 i TVN
Meteo do piêciu sieci telewizji kablowej uniemo¿liwia³o zró¿nicowanie oferty programowej stosownie do oczekiwañ i zainteresowañ
okreœlonych grup abonentów w ró¿nych miastach, spowodowa³o koniecznoœæ zakupu przez Operatora odpowiedniego sprzêtu
i spowodowa³o podniesienie ceny abonamentu (bardziej zró¿nicowana, szerszy program telewizyjny). Natomiast wprowadzenie
przedmiotowych programów do wszystkich sieci kablowych Operatora (szersza, dro¿sza oferta programowa) niew¹tpliwe by³a
korzystna dla Nadawcy i sprowadza³a siê do uzyskania wy¿szych op³at za abonament oraz od wiêkszej iloœci abonentów sieci
kablowych Operatora. […]
W ocenie S¹du, umowa licencyjna pomiêdzy Nadawc¹ a Operatorem zosta³a zawarta w warunkach wykorzystania przez Nadawcê
dominacji si³y rynkowej narzucaj¹cego Operatorowi uci¹¿liwe warunki umowy, a przyznaj¹ce Nadawcy nieuzasadnione korzyœci, czyli
w warunkach spe³niaj¹cych przes³anki praktyki niedozwolonej okreœlonej w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ zarzut niewyjaœnienia tzw. technicznej i funkcjonalnej odrêbnoœci sieci kablowych Operatora podniesiony
w odwo³aniu jest przede wszystkim nieuzasadniony.
Stosownie do art. 232 zd. 1 Kpc strony s¹ zobowi¹zane wskazywaæ dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ skutki
prawne. Obowi¹zek przeprowadzenia dowodu na konkretn¹ okolicznoœæ spoczywa zatem na stronie, która siê na te okolicznoœci
powo³uje, a nie na S¹dzie. W niniejszej sprawie Nadawca w odwo³aniu podniós³ zarzut, ¿e nie zosta³a wyjaœniona okolicznoœæ, ¿e
Operator mia³ siedem odrêbnych sieci telewizji kablowych, ale tej okolicznoœci nie udowodni³. Nale¿y wskazaæ, ¿e wed³ug ju¿
ugruntowanego stanowiska wynikaj¹cego z orzecznictwa sadowego (por. np. wyrok SN z 29 maja 1991 r. CRN 120/91 OSNCP 1992
N.5 poz. 87, wyrok z 19 stycznia 2001 r. I CKN 1036/98 Lex nr 52708) postêpowanie przed S¹dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
jest postêpowaniem pierwszoinstancyjnym. S¹d ten dokonuje w³asnych ustaleñ faktycznych. W ramach postêpowania s¹dowego
strony mog¹ zatem zg³aszaæ wnioski dowodowe, odwo³anie bowiem od decyzji wyznacza jedynie zakres rozpoznania sprawy.
Z tych wzglêdów i na podstawie art. 47931a Kpc odwo³anie zosta³o oddalone.
O kosztach postêpowania postanowiono stosownie do art. 98 Kpc.
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Wykaz wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
dorêczonych w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyrok z dnia 13.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 45/05) w sprawie z odwo³ania Miasta Kielce przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 32/04) w sprawie z odwo³ania Andrzej Lipiñskiego i Andrzej Pokrêtki przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 28/05) w sprawie z odwo³ania Miasta Katowice przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 98/04) w sprawie z odwo³ania Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpital Miejski nr 2
w Rudzie Œl¹skiej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 38/06) w sprawie z odwo³ania Barbary Hofman przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 9/05) w sprawie z odwo³ania Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 58 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 6.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 64/05) w sprawie z odwo³ania Miasta Katowice przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 59 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 7.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 102/04) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Pogrzebowego Hades Sp. z o.o. w Bia³ej
Podlaskiej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 12/05) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej Po³udnie w Rybniku
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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10. Wyrok z dnia 12.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 7/05) w sprawie z odwo³ania Ilony Samborskiej ILMAR przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 13.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 48/05) w sprawie z odwo³ania Gminy Skawina przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12. Wyrok z dnia 13.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 59/05) w sprawie z odwo³ania EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. we
Wroc³awiu przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Wyrok z dnia 21.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 22/06) w sprawie z odwo³ania Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 22.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 103/04) w sprawie z odwo³ania Fiat Auto Poland S.A. Bielsko Bia³a przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 23.06.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 32/05) w sprawie z odwo³ania Tele 2 Polska Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 19.07.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 22/05) w sprawie z odwo³ania Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 3.08.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 33/05) w sprawie z odwo³ania Alba Ekoserwis Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18. Wyrok z dnia 21.08.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 31/05) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 60 w niniejszym numerze Dziennika).
19. Wyrok z dnia 23.08.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 83/05) w sprawie z odwo³ania Miasta Kraków przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 4.09.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 50/05) w sprawie z odwo³ania Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw
Azymut Sp. z o.o. w Warszawie i in. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 14.09.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 71/05) w sprawie z odwo³ania TVN 24 Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 61 w niniejszym numerze Dziennika).
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WYROK
z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej DOM 2000 Brzeziny w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 1438/05)
S¹d Apelacyjny w Warszawie VI Wydzia³ Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2006 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Spó³dzielni Mieszkaniowej DOM 2000 Brzeziny w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o ochronê konkurencji, na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt XVII Ama 5/04, uchyla zaskar¿ony wyrok i przekazuje sprawê do
ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 31 grudnia 2003 r., Nr DDK-61-92-03/ED, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK)
na³o¿y³ na Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ DOM 2000 Brzeziny w Warszawie karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 12.060 z³ za udzielenie
nieprawdziwych informacji dotycz¹cych usuniêcia ze strony internetowej reklamy pod nazw¹ „bud¿et dotuje ja tanio kupujê za
2
1200 z³/m ” - wprowadzaj¹cej w b³¹d co do istotnych cech towaru, tj. mieszkania spó³dzielczego - ¿¹danych na podstawie art. 45 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Od powy¿szej decyzji odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z³o¿y³a
powodowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa DOM 2000 Brzeziny w Warszawie, zarzucaj¹c b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za
podstawê wydania zaskar¿onej decyzji i wnosz¹c o jej uchylenie. Spó³dzielnia podnios³a, i¿ z jej strony internetowej usuniêto sporn¹
reklamê poprzez likwidacjê linku tak, ¿e istnia³a ona dalej na serwerze Spó³dzielni, ale od listopada 2003 r. nie by³a dostêpna dla
konsumentów pod adresem internetowym Spó³dzielni www.dom2000.waw.pl. Ponadto Spó³dzielnia podnios³a, i¿ w zawiadomieniu
o wszczêciu postêpowania Prezes UOKiK nie wskaza³, które konkretnie has³a, zdania, akapity, czy ca³e strony stanowi¹ podstawê zarzutów.
Wyrokiem z dnia 27 lipca 2005 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchyli³ zaskar¿on¹
decyzjê.
Podstaw¹ rozstrzygniêcia S¹du Okrêgowego by³y nastêpuj¹ce ustalenia.
W dniu 27 paŸdziernika 2003 r. Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie reklamy pod nazw¹ „bud¿et dotuje ja
2
tanio kupujê za 1200 z³/m ” w oparciu o informacjê zamieszczon¹ na stronie internetowej powodowej Spó³dzielni. Odrêbnym pismem
Prezes UOKiK zosta³ poinformowany, i¿ zarz¹d Spó³dzielni niezw³ocznie poleci³ usuniêcie ze strony internetowej reklamy, bêd¹cej
przyczyn¹ wszczêcia postêpowania wyjaœniaj¹cego. Jednak¿e w oparciu o wydruki reklamy z dnia 25, 26 i 27 listopada 2003 r. oraz
23 grudnia 2003 r. Prezes UOKiK uzna³, i¿ sporna reklama nadal jest dostêpna dla konsumentów, którzy odwiedzali stronê internetow¹
Spó³dzielni, zatem Spó³dzielnia udzieli³a mu nieprawdziwych informacji dotycz¹cych usuniêcia tej reklamy ze strony internetowej,
wobec czego na³o¿y³ na powodow¹ Spó³dzielniê karê pieniê¿n¹.
S¹d Okrêgowy uzna³ tê decyzjê za nieuzasadnion¹, albowiem likwidacja linku uniemo¿liwia³a prezentacjê danej informacji
(reklamy) na stronie internetowej Spó³dzielni dostêpnej dla konsumentów po dniu 14 listopada 2003 r. W toku postêpowania przed
s¹dem pierwszej instancji powód z³o¿y³ dyskietkê zawieraj¹c¹ dwie wersje pliku odpowiedzialnego za wyœwietlenie witryny
internetowej Spó³dzielni. Na tej samej rozprawie s¹d oddali³ wniosek strony powodowej o dopuszczenie dowodu z zeznañ œwiadka administratora sieci komputerowej Spó³dzielni - zg³oszonego na okolicznoœæ wykonania polecenia usuniêcia reklamy ze strony
internetowej Spó³dzielni. Zdaniem S¹du Okrêgowego, druga wersja pliku œwiadczy o tym, ¿e 14 listopada 2003 r. Spó³dzielnia usunê³a
ze swojej strony internetowej sporn¹ reklamê i nie mo¿na by³o do niej trafiæ bezpoœrednio ze strony powszechnie dostêpnej dla
konsumentów, a tylko poprzez uprzedni¹ znajomoœæ dok³adnego umiejscowienia reklamy na serwerze Spó³dzielni.
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Zdaniem s¹du pierwszej instancji bez tej wiedzy istnieje potencjalna mo¿liwoœæ do informacji na serwerze danego podmiotu (o ile
dane nie s¹ zabezpieczone przed dostêpem osób nieuprawnionych), jednak przeszukiwanie danych na serwerze wymaga nie tylko
wiêkszych ni¿ przeciêtne umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê technikami informatycznymi, ale czasu i wiedzy, jaka konkretnie informacja
(reklama) jest poszukiwana. S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ reklama, jako subiektywna informacja o towarze, ze swej istoty jest
powszechnie i ³atwo dostêpna, gdy¿ zmierza do zwrócenia uwagi na oferowany produkt jak najszerszego krêgu odbiorców, poprzez jak
najszersze rozpowszechnianie wiadomoœci o tym produkcie i zachêceniu do jego nabycia nie tylko zainteresowanych w danym
momencie nabyciem konkretnego produktu. Likwidacja linku niweczy te cechy reklamy, gdy¿ przestaje byæ ona ³atwo i powszechnie
dostêpna na stronie internetowej podmiotu. W sprawie niniejszej - zdaniem s¹du pierwszej instancji - oznacza to, ¿e powodowa
Spó³dzielnia nie udzieli³a Prezesowi UOKiK nieprawdziwych informacji o usuniêciu ze strony internetowej spornej reklamy. Z tej
31a
przyczyny na podstawie art. 479 §3 Kpc S¹d Okrêgowy uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê.
Powy¿szy wyrok S¹du Okrêgowego zaskar¿y³ w ca³oœci apelacj¹ pozwany Prezes UOKiK, zarzucaj¹c naruszenie prawa
procesowego maj¹ce istotny wp³yw na treœæ wyroku - art. 233 §1 oraz art. 328 §2 Kpc, polegaj¹ce na nieprzeprowadzeniu
postêpowania dowodowego i oparcie rozstrzygniêcia na podstawie niepe³nego materia³u dowodowego oraz poprzez b³êdn¹ ocenê
tego materia³u. Skar¿¹cy podniós³, i¿ pliki przedstawione przez stronê powodow¹ na dyskietce contenta.js i contentb.js z okreœlonymi
datami nie mog¹ byæ istotnym dowodem, gdy¿ datê mo¿na uprzednio ustawiæ do wymaganej (np. mo¿na stworzyæ nowe pliki przy
zmienionej dacie systemowej i wkleiæ zawartoœæ orygina³u, a nastêpnie zapisaæ i wówczas data pliku bêdzie taka jak w tym momencie
systemu), a zatem data pliku przedstawiona na dyskietce jest mo¿liwa do ustalenia. Ponadto - zdaniem skar¿¹cego - usuniêcie linku
z menu strony internetowej Spó³dzielni powoduje, ¿e nie wyœwietla siê „skierowanie” na stronie do odpowiedniego miejsca
zawieraj¹cego dan¹ reklamê, jednak¿e ca³a zawartoœæ pozostawiona na serwerze daje mo¿liwoœæ otwarcia i przegl¹dania ww. danych
zarówno przez u¿ytkownika, który ju¿ uprzednio z tej podstrony z reklam¹ korzysta³ i doda³ j¹ do „ulubionych”, jak te¿ przez innych
u¿ytkowników dysponuj¹cych odpowiedni¹ wyszukiwark¹. Zdaniem pozwanego zosta³ naruszony tak¿e przepis art. 316 §1 Kpc,
bowiem s¹d wydaj¹c wyrok nie uwzglêdni³ z³o¿onoœci stanu faktycznego w danej sprawie. Natomiast naruszenie art. 233 §1 Kpc
polega na tym, ¿e ocena plików zawartych na dyskietce wymaga wiadomoœci specjalistycznych, tymczasem s¹d dokona³
schematycznej i ogólnikowej oceny tego dowodu. To, ¿e strona pozwana nie mog³a bezpoœrednio ustosunkowaæ siê do wszystkich
twierdzeñ powoda przedstawionych na rozprawie, czyni ocenê dowodów dokonan¹ przez s¹d pierwszej instancji nie swobodn¹, ale
dowoln¹. Zdaniem Prezesa UOKiK, uzasadnienie wyroku nie odpowiada wymogom przepisu art. 328 §2 Kpc - ustalenia faktów, które
uznano za udowodnione, dowodów, na których siê oparto i przyczyn dla których odmówiono wiarygodnoœci innym dowodom.
Wskazuj¹c na powy¿sze skar¿¹cy wnosi³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i oddalenie odwo³ania powoda od przedmiotowej
decyzji, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu
w Warszawie S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie. Trafnie bowiem skar¿¹cy zarzuca naruszenie przez s¹d pierwszej instancji przepisów prawa
procesowego maj¹ce istotny wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy.
W sprawie niniejszej Prezes UOKiK, na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wszcz¹³
z urzêdu postêpowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, o którym mowa w art. 23a ust. 2 tej ustawy, przez
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Dom 2000 Brzeziny w Warszawie, w zwi¹zku z naruszeniem obowi¹zku polegaj¹cego na udzielaniu
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz reklamie wprowadzaj¹cej w b³¹d. Prezes UOKiK powo³a³ siê na informacje
handlowe znajduj¹ce siê w powszechnym obrocie, zaliczaj¹c w poczet materia³u dowodowego informacje umieszczone na stronie
internetowej Spó³dzielni, wydruk której to strony zosta³ do³¹czony do zawiadomienia o wszczêciu postêpowania przes³anego
powodowej Spó³dzielni wraz z wezwaniem do ustosunkowania siê do podniesionych zarzutów i przedstawienia stanowiska zajêtego
w sprawie. Jednoczeœnie powodowa Spó³dzielnia zosta³a pouczona o mo¿liwoœci na³o¿enia na ni¹ kary pieniê¿nej w przypadku
nieudzielania ¿¹danych informacji b¹dŸ udzielenia informacji nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d. Zarzuty Prezesa UOKiK
dotyczy³y stosowania przez Spó³dzielniê dzia³añ polegaj¹cych na rozpowszechnianiu informacji handlowych w sposób wprowadzaj¹cy
w b³¹d co do istotnych cech oferowanych towarów, poprzez wywo³ywanie u konsumentów mylnego wyobra¿enia, i¿ mo¿na zakupiæ
mieszkanie za cenê wskazan¹ w reklamie oraz jednoczeœnie byæ jego w³aœcicielem. Na wydruku strony internetowej zawieraj¹cej
reklamê Spó³dzielni zosta³y podkreœlone te sformu³owania, które budzi³y zastrze¿enia Prezesa UOKiK.
W odrêbnym piœmie Spó³dzielnia ustosunkowa³a siê do zarzutów Prezesa UOKiK przedstawiaj¹c swoj¹ interpretacjê spornych
sformu³owañ (odmienn¹ od interpretacji Prezesa UOKiK) i jednoczeœnie informuj¹c, i¿ zarz¹d Spó³dzielni poleci³ niezw³ocznie usuniêcie
kwestionowanej reklamy ze strony Spó³dzielni. Prezes UOKiK wchodz¹c na stronê internetow¹ powodowej Spó³dzielni po dacie, kiedy
kwestionowana reklama mia³a zostaæ z niej usuniêta, stwierdzi³, ¿e reklama ta jest nadal dostêpna na tej stronie i uznaj¹c wobec tego,
¿e Spó³dzielnia udzieli³a nieprawdziwych informacji dotycz¹cych usuniêcia tej reklamy ze strony internetowej - na³o¿y³ na Spó³dzielniê
karê pieniê¿n¹.
Rozstrzygaj¹c na skutek odwo³ania Spó³dzielni o zasadnoœci na³o¿enia na ni¹ kary pieniê¿nej, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
powinien by³ przede wszystkim ustaliæ, czy wszczêcie przez Prezesa UOKiK postêpowania wyjaœniaj¹cego na podstawie art. 43 ust. 1
i 2 pkt 1a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, o którym mowa
2
w art. 23a ust. 2 tej ustawy znajdowa³o faktyczne podstawy, tj. czy reklama pod nazw¹ „bud¿et dotuje ja tanio kupujê za 1200 z³/m ”
zamieszczona na stronie internetowej powodowej Spó³dzielni mia³a charakter reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d co do istotnych cech
towaru, tj. mieszkania spó³dzielczego. Jedynie bowiem w tej sytuacji nieudzielanie przez Spó³dzielniê w wyznaczonym terminie
¿¹danych informacji b¹dŸ udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d, mog³o skutkowaæ na³o¿eniem na
Spó³dzielniê kary pieniê¿nej na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. S¹d Okrêgowy
tymczasem w ogóle siê do tej kwestii nie ustosunkowa³.
Zachodzi zatem potrzeba, aby ocenê tej okolicznoœci - jako przes³anki prejudycjalnej w sprawie niniejszej - dokona³ s¹d drugiej
instancji. Zdaniem S¹du Apelacyjnego, s³uszne jest stanowisko pozwanego, i¿ sformu³owania zawarte w przedmiotowej reklamie, jak
np. „bud¿et dotuje ja tanio kupujê”, „byæ panem w³asnego domu”, „jesteœ panem w³asnego mieszkania”, mog³y wywo³ywaæ u
konsumentów mylne wyobra¿enie, i¿ mieszkanie budowane przy udziale œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego mo¿e byæ
nabyte przez konsumenta na w³asnoœæ i nastêpnie byæ przedmiotem obrotu lub dziedziczenia, jakkolwiek nie istnia³a taka prawna
2
mo¿liwoœæ. Wskazywana atrakcyjna cena nabycia 1200 z³/m jednoczeœnie z umieszczeniem wy¿ej cytowanych hase³, jak równie¿
zamieszczenie w tej samej reklamie informacji dotycz¹cych budowy mieszkañ spó³dzielczych nabywanych na w³asnoœæ, mog³y zatem
wprowadzaæ konsumentów w b³¹d co do istotnych cech oferowanego towaru i wp³ywaæ na podejmowane przez nich decyzje co do
wyboru oferowanego towaru, tj. mieszkania. W œwietle tego nale¿y uznaæ, i¿ ¿¹danie na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 pkt 1a w zw. z art.
23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa UOKiK od powodowej Spó³dzielni informacji w tym zakresie i
ustosunkowania siê do podniesionych zarzutów by³o uzasadnione.
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Po dokonaniu powy¿szego ustalenia nale¿y przejœæ do oceny spe³nienia przes³anek okreœlonych w art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. czy informacja udzielona na ¿¹danie Prezesa UOKiK przez Spó³dzielniê o usuniêciu kwestionowanej
reklamy ze strony internetowej Spó³dzielni by³a nieprawdziwa.
W sprawie niniejszej s¹d wyda³ wyrok opieraj¹c siê jedynie na dowodzie, przedstawionym przez powodow¹ Spó³dzielni¹,
a stanowi¹cym zapis na dyskietce komputerowej dwóch wersji pliku odpowiedzialnego za wyœwietlanie witryny internetowej
www.dom2000.waw.pl. Zdaniem S¹du Okrêgowego dowód ten œwiadczy o prawdziwoœci twierdzeñ strony powodowej o usuniêciu
linku prowadz¹cego do kwestionowanej reklamy ze strony internetowej Spó³dzielni, a co za tym idzie - o prawdziwoœci informacji
udzielonej przez Spó³dzielniê Prezesowi UOKiK, co stanowi podstawê do uchylenia zaskar¿onej decyzji. Trafny jest jednak¿e zarzut
podniesiony w apelacji przez pozwanego, i¿ rozstrzygniêcie to zapad³o na podstawie dowolnej oceny dowodów. Je¿eli bowiem nawet
s¹d pierwszej instancji ma odpowiedni¹ wiedzê do oceny, czy zapisy dwóch wersji pliku odpowiedzialnego za wyœwietlanie
przedmiotowej witryny internetowej œwiadcz¹ o tym, i¿ po dniu 14 listopada 2003 r. kwestionowana reklama by³a na tej stronie
niedostêpna z uwagi na likwidacjê prowadz¹cego do niej linku, to wiedza ta jest nieweryfikowalna ani przez drug¹ stronê, ani te¿ przed
S¹d Apelacyjny w toku kontroli instancyjnej.
Dla sprawdzenia czy tak jest w istocie musia³by zostaæ przeprowadzony eksperyment procesowy, zaœ ocena jego wyników
musia³aby zostaæ dokonana przez osobê posiadaj¹c¹ wiedzê specjaln¹ w tej dziedzinie, tj. przez bieg³ego, który wypowiedzia³by siê
w kilku zasadniczych kwestiach: czy druga wersja pliku odpowiedzialnego za wyœwietlanie witryny internetowej powodowej
Spó³dzielni rzeczywiœcie likwiduje link prowadz¹cy do kwestionowanej reklamy, czy modyfikacja tego pliku zosta³a dokonana
rzeczywiœcie w czasie wskazanym przez Spó³dzielniê i przede wszystkim, czy tego rodzaju modyfikacja mo¿e zostaæ uznana za
usuniêcie kwestionowanej reklamy z witryny internetowej Spó³dzielni w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp do niej konsumentom
korzystaj¹cym z Internetu. Zatem zapis na dyskietce móg³ stanowiæ dopiero pocz¹tek dowodu, zaœ S¹d Okrêgowy - nie oceniaj¹c
nawet wiarygodnoœci przedstawionego zapisu - opar³ na nim swój wyrok, oddalaj¹c wczeœniej wniosek o dopuszczenie dowodu
z zeznañ œwiadka - administratora sieci internetowej - bez jakiegokolwiek wskazania w uzasadnieniu przyczyn takiej decyzji. Bior¹c pod
uwagê, i¿ rozpoznaj¹c odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma obowi¹zek przeprowadziæ
postêpowanie dowodowe od pocz¹tku, s³usznie podniós³ skar¿¹cy, i¿ sposób procedowania s¹du pierwszej instancji naruszy³ przepis
art. 233 §1 oraz art. 328 §2 Kpc.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy s¹d pierwszej instancji przeprowadzi postêpowanie dowodowe na okolicznoœæ, czy
informacja udzielona przez powodow¹ Spó³dzielniê Prezesowi UOKiK co do usuniêcia kwestionowanej reklamy ze strony internetowej
Spó³dzielni by³a prawdziwa i po dokonaniu oceny wyników tego postêpowania - maj¹c na uwadze rozk³ad ciê¿aru dowodu - wyda
rozstrzygniêcie co do s³usznoœci odwo³ania Spó³dzielni od zaskar¿onej decyzji Prezesa UOKiK.
Poniewa¿ rozstrzygniêcie co do istoty sprawy wymaga przeprowadzenia postêpowania dowodowego praktycznie w ca³oœci,
maj¹c na uwadze powy¿sze - z mocy art. 386 §4 Kpc - S¹d Apelacyjny orzek³, jak w sentencji wyroku.
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WYROK
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie z powództwa Jacka Nowakowskiego prowadz¹cego Hurtowniê Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych
HURTOFARM w Sosnowcu oraz Johnson & Johnson Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 133/06)
S¹d Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2006 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Jacka
Nowakowskiego prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych
HURTOFARM w Sosnowcu oraz Johnson & Johnson Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o stosowanie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê na skutek apelacji pozwanego od wyroku S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 wrzeœnia 2005 r., sygn. akt XVII Ama 61/04, uchyla
zaskar¿ony wyrok i przekazuje sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie pozostawiaj¹c temu s¹dowi
rozstrzygniêcie o kosztach instancji odwo³awczej.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 28 maja 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakaza³ zaniechania
stosowania praktyki polegaj¹cej na zawarciu przez powodów - Jacka Nowakowskiego i Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
w Warszawie zakazanego prawem porozumienia wertykalnego na krajowym rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹,
polegaj¹cego na kontrolowaniu i ograniczaniu Jackowi Nowakowskiemu zbytu leku Eprex, przez ustalenie w aneksach do „Ogólnych
warunkach sprzeda¿y” z dnia 15 marca 2001 r. i 24 czerwca 2002 r. listy podmiotów, wobec których nie bêdzie on podejmowa³ starañ
o sprzeda¿ leku Eprex. Równoczeœnie pozwany na³o¿y³ na spó³kê Johnson & Johnson karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1.650.950 z³, a na
Jacka Nowakowskiego w wysokoœci 117.925 z³.
Pozwany opar³ sw¹ decyzjê na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Powód 2 (spó³ka Johnson & Johnson) odpowiada m.in. za dystrybucjê w Polsce importowanego ze Szwajcarii leku o nazwie Eprex,
zawieraj¹cego ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê. Powód 1 (Jacek Nowakowski) prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie m.in. hurtowego
obrotu œrodkami farmaceutycznymi, lekami i materia³ami medycznymi. Prowadzi tak¿e sprzeda¿ leków do szpitali, dostarcza preparaty
na potrzeby oddzia³ów onkologii i stacji dializ. W tych ramach powód 1 zajmuje siê m.in. rozprowadzaniem leku o nazwie Eprex, który
nabywa od spó³ki Johnson & Johnson. Lek ten stosowany jest w chorobach zwi¹zanych z niedoborem ertropoetyny, niewydolnoœci¹
nerek b¹dŸ chorob¹ nowotworow¹. Erytropoetyna wystêpuje w trzech postaciach: alfa, beta i gamma. Pod nazw¹ „Eprex”
sprzedawana jest odmiana alfa, zaœ pod nazw¹ handlow¹ NeoRecormon - erytropoetyna beta. Eprex i NeoReconnon s¹ lekami
substytutywnymi, gdy¿ z punktu widzenia medycznego nie ma ró¿nic pomiêdzy nimi.
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W ocenie Prezesa UOKiK rynkiem produktowym, obejmuj¹cym swoim zasiêgiem teren ca³ej Polski jest rynek leków
zawieraj¹cych ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê, na którym leki te dostarczaj¹ do szpitali hurtownie: HURTOFARM (powoda 1),
COMPOL AG, który równie¿ dystrybuuje Eprex oraz HAND-PROD, który dystrybuuje lek firmy Roche. Powód 2 jest importerem
Eprexu, wystêpuj¹cym na rynku jako dostawca hurtowy, ale zarazem tak¿e detaliczny. Na tak okreœlonym rynku udzia³ powoda 2
w sprzeda¿y leków zawieraj¹cych ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê wynosi ok. […]%. W ocenie pozwanego, ustalenie
w aneksach listy podmiotów, wobec których powód 1 nie bêdzie podejmowa³ starañ o sprzeda¿ leku Eprex, stanowi porozumienie
ograniczaj¹ce konkurencjê, okreœlone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W pierwszym z aneksów
strony ustali³y, ¿e powód 1 przyjmuje do wiadomoœci, ¿e do okreœlonych szpitali (lista obejmuj¹ca 25 jednostek) starania o mo¿liwoœæ
sprzeda¿y erytropoetyny bêd¹ czyni³y COMPOL i Johnson & Johnson oraz ¿e powód 1 nie podejmie sprzeda¿y erytropoetyny do
szpitali i stacji dializ, których uruchomienie jest planowane w okresie najbli¿szego roku (lista obejmuj¹ca 11 jednostek). W drugim
aneksie strony uzgodni³y, ¿e powód 2 prowadzi³ bêdzie sprzeda¿ erytropoetyny samodzielnie lub za poœrednictwem podmiotów
trzecich w wymienionych jednostkach s³u¿by zdrowia (lista obejmuj¹ca 60 jednostek), z tym ustaleniem, ¿e o ile powód 1 narusza³by
wynikaj¹ce z tego uzgodnienia prawa podmiotu trzeciego, to spó³ka Johnson & Johnson nie bêdzie uwzglêdnia³a w rozliczeniu
z powodem 1 przewidzianego dla niego z tytu³u sprzeda¿y rabatu. W ocenie pozwanego powy¿sze zapisy sprawia³y, ¿e naruszenie
przez powoda 1 prawa wy³¹cznoœci do samodzielnej sprzeda¿y Eprexu przez powoda 2 (b¹dŸ za poœrednictwem podmiotów trzecich)
ob³o¿one zosta³o sankcj¹, polegaj¹c na braku zap³aty premii, która jest jedynym wynagrodzeniem, jakie osi¹ga powód 1 z tytu³u
dystrybucji i sprzeda¿y Eprexu.
Pozwany przyj¹³ tak¿e, ¿e wprawdzie powód 1 po zawarciu aneksu nadal dostarcza³ Eprex niektórym odbiorcom, jednak nie
œwiadczy to o odst¹pieniu od kwestionowanych ustaleñ. W ocenie Prezesa UOKiK oceniane porozumienie odpowiada definicji
porozumienia wertykalnego, zawartej w §2 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wy³¹czenia
okreœlonych porozumieñ wertykalnych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê. Nie jest jednak porozumieniem
dopuszczonym przez przepisy tego rozporz¹dzenia, gdy¿ udzia³ dostawcy (powoda 2) w rynku sprzeda¿y przekracza 30%, kszta³tuj¹c
siê na poziomie […]%.
Zdaniem pozwanego, poprzez aneksy powód 1 zosta³ ograniczony w mo¿liwoœci prowadzenia sprzeda¿y. Celem ograniczeñ by³o
wyeliminowanie powoda 1 ze starañ o sprzeda¿ Eprexu do okreœlonych odbiorców. Z kolei kontrolowanie zbytu Eprexu przejawia³o siê
w przekazaniu powodowi 2 (i za jego poœrednictwem osobom trzecim) prawa do dostarczania leku okreœlonym jednostkom.
Zdaniem Prezesa UOKiK, zawarte porozumienia naruszaj¹ konkurencjê oraz interes publicznoprawny. Nak³adaj¹c na powodów
kary pieniê¿ne (na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy) Prezes UOKiK wzi¹³ pod uwagê, ¿e jako podmioty profesjonalne powinny
przewidzieæ, ¿e podejmowane przez nie dzia³ania bêd¹ uznane za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê. Kary w wysokoœci 350.000 euro,
(co stanowi równowartoœæ 1.650.950 z³) dla powoda 2 i w wysokoœci 25.000 euro, (równowartoœæ 117.925 z³) dla powoda 1
uwzglêdniaj¹ stopieñ zawinienia ka¿dego z nich. Z racji swej si³y kontraktowej i bardzo wysokiego udzia³u w rynku powód 2 mia³
decyduj¹cy wp³yw na kszta³t porozumienia.
Od powy¿szej decyzji odwo³anie wniós³ ka¿dy z powodów.
Powód 1- Jacek Nowakowski wnosi³ o uchylenie decyzji w ca³oœci ewentualnie o jej zmianê poprzez odst¹pienie od wymierzenia
kary pieniê¿nej lub zmniejszenie jej wysokoœci i formu³owa³ nastêpuj¹ce zarzuty:
- naruszenia art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez b³êdne przyjêcie, ¿e powód 1 dopuœci³ siê praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 5 ustawy,
- naruszenia art. 7 Kpa w zw. z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez zaniechanie dokonania niezbêdnych
ustaleñ faktycznych oraz wadliw¹ ocenê ustaleñ dokonanych,
- naruszenia art. 101 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 104 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez brak ustalenia
okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych okreœlenie wysokoœci kary oraz w konsekwencji wymierzenie tej kary w wysokoœci
nieproporcjonalnej do stopnia naruszenia konkurencji.
Powód 1 wnosi³ ponadto o przeprowadzenie wskazanych dowodów na okolicznoœæ sposobu funkcjonowania wspó³pracy miêdzy
powodami, funkcjonowania rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, przebiegu przetargów na zakupy erytropoetyny,
w których bra³ udzia³ HURTOFARM oraz przyczyn braku udzia³u w przetargach do jednostek s³u¿by zdrowia wymienionych w aneksach.
Nadto powód 1 wnosi³ o przeprowadzenie dowodu z opinii bieg³ego ekonomisty na okolicznoœæ ustalenia przes³anek i warunków
konkurencji panuj¹cej na rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹ w Polsce, jej stopnia oraz mo¿liwoœci wp³ywu na ni¹
kwestionowanych aneksów.
Powód 2 wnosi³ o zmianê zaskar¿onej decyzji przez niestwierdzenie stosowania zarzucanej praktyki i uchylenie kary pieniê¿nej,
ewentualnie o jej zmianê poprzez uchylenie, wzglêdnie obni¿enie wysokoœci kary pieniê¿nej zarzucaj¹c:
- b³êdne przyjêcie, ¿e aneks zawiera³ ograniczenie krêgu odbiorców powoda 1, podczas gdy w istocie zawiera³ on jedynie
powiadomienie o zamiarze konkurowania z nim, co mia³o na celu poinformowanie tego podmiotu, ¿e nie posiada on wy³¹cznoœci
i unikniêcie ewentualnych jego roszczeñ. Ograniczenie dotyczy³o wy³¹cznie 11 odbiorców - planowanych stacji dializ,
- b³êdne przyjêcie, ¿e sankcja przewidziana w aneksie mog³a byæ na³o¿ona za samo dokonywanie sprzeda¿y do szpitali
wymienionych w aneksie, pominiêcie, ¿e powód 1 sprzedawa³ Eprex do 31% szpitali objêtych aneksami,
- ustalenie na³o¿onej kary pieniê¿nej w nadmiernej wysokoœci, przy pominiêciu, ¿e strony nie stosowa³y siê do zarzucanych
ograniczeñ, w szczególnoœci nie mia³a miejsce odmowa dostawy leku lub wyp³aty premii oraz nieprzystosowanie wysokoœci
kary do szkodliwoœci zarzucanej praktyki.
Wyrokiem z dnia 5 wrzeœnia 2005 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmieni³ zaskar¿on¹
decyzjê w ten sposób, ¿e nie stwierdzi³ stosowania przez Jacka Nowakowskiego oraz Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
w Warszawie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê i orzek³ o kosztach procesu. Orzeczenie to oparte zosta³o na nastêpuj¹cych
ustaleniach i rozwa¿aniach.
Warunkiem naruszenia zakazu z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wp³yw dzia³ania
porozumiewaj¹cych siê przedsiêbiorców na konkurencjê na rynku w³aœciwym. Oznacza to, ¿e w wyniku porozumienia, istniej¹ca
konkurencja ulega (lub mo¿e ulec) ograniczeniu, albo te¿ nie mo¿e powstaæ w przysz³oœci. Okolicznoœæ ta nie by³a badana przez Prezesa
UOKiK, który opar³ siê na domniemaniu skutku ograniczaj¹cego konkurencjê. Nie neguj¹c metody domniemania faktycznego, nale¿y
mieæ na wzglêdzie, ¿e w toku postêpowania powodowie podnosili zarzuty, ¿e porozumienie to nigdy nie by³o przestrzegane, a ponadto
nie wp³ywa³o na konkurencjê. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e ustalenia pozwanego nie daj¹ podstaw do sformu³owania jednoznacznego
wniosku, ¿e dosz³o lub mog³o dojœæ do ograniczenia konkurencji. W ocenie S¹du, pozwany pomin¹³ w swoich rozwa¿aniach istotn¹
czêœæ dokonanych w postêpowaniu antymonopolowym ustaleñ. Dotyczy to w szczególnoœci faktu, ¿e lek Eprex sprzedawany jest
przez powoda 2 bezpoœrednio odbiorcom finalnym i nie zosta³o przy tym stwierdzone, ¿e sprzeda¿ przedmiotowego leku za
poœrednictwem powoda 1 wynika z koniecznoœci, wynikaj¹cej np. z niedostatecznego w³asnego potencja³u handlowego.
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Sens umowy „Ogólne warunki sprzeda¿y”, nale¿y w ocenie S¹du Okrêgowego postrzegaæ jako wynik konkurencji z lekiem
NeoRecormon firmy Roche. Wspó³praca powoda 2 z Jackiem Nowakowskim zmierza³a w oczywisty sposób do pozyskania jego
mo¿liwoœci marketingowych dla zwiêkszenia sprzeda¿y Eprexu. Nale¿y nawet wnioskowaæ, ¿e celem umowy by³o raczej nabycie
us³ugi marketingowej ni¿ sprzeda¿ wiêkszych partii towaru.
W¹tpliwe jest twierdzenie, ¿e powód 1 móg³ konkurowaæ z powodem 2 cenowo przed podpisaniem przedmiotowych aneksów.
Górn¹ granicê ofert powoda 1 wyznacza³a cena Eprexu i NeoRecormonu, oferowana przez Johnson & Johnson oraz dystrybutorów
konkurencyjnego leku. Pozwany nie dokona³ jednak ¿adnych ustaleñ, które wskazywa³yby na mo¿liwoœæ zaoferowania przez powoda 1
ceny ni¿szej. Stosowanie takiej ceny wi¹za³o siê z ryzykiem poniesienia strat. Pozwany nie ustali³, czy obni¿enie swojego zysku przez
powoda 1 nie wi¹za³o siê z utrat¹ op³acalnoœci.
Zdaniem S¹du Okrêgowego, w kontekœcie faktu, ¿e firma Johnson & Johnson dzia³a tak¿e na rynku detalicznym, maj¹c na nim
znacz¹cy udzia³, w¹tpliwy jest wniosek, ¿e przed podpisaniem aneksów istnia³a pomiêdzy powodami konkurencja. Przeciwnie, nale¿y
uznaæ, ¿e tworzenie dla siebie konkurencji nie by³o celem powoda 2, lecz mia³o s³u¿yæ konkurencji z NeoRecormonem. Skoro zatem
wczeœniej istnia³a jedynie konkurencja pomiêdzy dystrybutorami Eprexu i NeoRecormonu, a nie istnia³a pomiêdzy powodami 1 i 2, to
zawarte aneksy nie mog³y mieæ na ten stan wp³ywu. Dotyczy³y one relacji wewn¹trz jednej sieci dystrybucyjnej, na któr¹ powód 2 mia³
decyduj¹cy wp³yw.
W ocenie S¹du Okrêgowego, pozwany nies³usznie te¿ pomija znaczenie podnoszonej przez obydwu powodów okolicznoœci, ¿e
w praktyce postanowieñ aneksu nie egzekwowano. Zdaniem S¹du, takie zachowanie potwierdza, ¿e umowa z powodem 1 s³u¿y³a
konkurencji z dystrybutorami innego leku. Egzekwowanie zapisów aneksu zmniejsza³oby zysk powoda 1, co w konsekwencji mog³oby
doprowadziæ do wycofania siê przez niego z rynku. By³oby to sprzeczne z celem umowy, a eliminacjê powoda 1 z rynku, powód 2 móg³
osi¹gn¹æ w sposób ³atwiejszy, rozwi¹zuj¹c sta³¹ umowê.
Zdaniem S¹du Okrêgowego nie by³o podstaw do przyjêcia, ¿e celem lub skutkiem przedmiotowych aneksów by³o
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym. Równoczeœnie, skoro powodowie nie
naruszyli zakazu ustawy, nie istnia³a przes³anka do na³o¿enia kar pieniê¿nych. Zaskar¿ona decyzja zosta³a zmieniona na podstawie
art. 47931a §3 Kpc, o kosztach postêpowania orzeczono stosowanie do wyniku sporu.
Wyrok S¹du Okrêgowego apelacj¹ zaskar¿y³ w ca³oœci Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucaj¹c:
- naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez
przyjêcie, ¿e dzia³ania powodów nie wyczerpuj¹ znamion tego artyku³u i nie stanowi¹ porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê,
- sprzecznoœæ istotnych ustaleñ z treœci¹ zebranego w sprawie materia³u przez przyjêcie, ¿e nie daje on podstaw do stwierdzenia, ¿e
w niniejszej sprawie dosz³o do zawarcia porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê,
- naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 Kpc, przez niedokonanie wszechstronnej analizy ca³ego zebranego materia³u
dowodowego,
- naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 Kpc w zw. z art. 328 § 2 Kpc, przez wydanie wyroku, którego uzasadnienie nie
zawiera wskazania podstawy faktycznej rozstrzygniêcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które s¹d uzna³ za udowodnione,
dowodów, na których siê opar³ i przyczyn, dla których innym dowodom odmówi³ wiarygodnoœci i mocy dowodowej.
Apeluj¹cy pozwany wnosi³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i oddalenie odwo³añ z zas¹dzeniem kosztów, ewentualnie
o jego uchylenie w ca³oœci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie - S¹dowi Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacja jest uzasadniona, w szczególnoœci podzieliæ nale¿y podniesione w niej zarzuty naruszenia prawa procesowego.
S¹d Apelacyjny aprobuje pogl¹d apeluj¹cego, ¿e uzasadnienie orzeczenia wydanego w pierwszej instancji nie wskazuje faktów
uznanych za udowodnione i dowodów, na których S¹d siê opar³ oraz przyczyn, dla których przeciwnemu stanowisku odmówi³
wiarygodnoœci. S¹d Okrêgowy czêœciowo jedynie umotywowa³ swe stanowisko, pod¹¿y³ natomiast za niektórymi stwierdzeniami
wyra¿onymi w z³o¿onych odwo³aniach, bez dostatecznego wyjaœnienia, z jakich wzglêdów przyj¹³ takie, a nie inne zapatrywanie na
kwestie stanowi¹ce przedmiot rozstrzygniêcia. Z drugiej strony jednoczeœnie S¹d Okrêgowy krytycznie odniós³ siê do niektórych
rozwa¿añ Prezesa UOKiK, abstrahuj¹c jednak od motywów decyzji, zawartych w jej uzasadnieniu, bez ustosunkowania siê do nich i bez
racjonalnego wyjaœnienia, z jakich wzglêdów w kontestowanej materii stanowiska Prezesa UOKiK nie uznaje za trafne.
Mo¿na wiêc powtórzyæ za apeluj¹cym, ¿e S¹d Okrêgowy nie dope³ni³ ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku. Trafnie Prezes UOKiK
przywo³a³ przyk³ady niewyjaœnienia stanowiska zajêtego przez S¹d, nie jest bowiem jasne, z jakich wzglêdów uznana zosta³a za istotn¹
okolicznoœæ, ¿e Eprex by³ sprzedawany szpitalom i stacjom dializ tak¿e przez spó³kê Johnson & Johnson, albo dlaczego dla
rozstrzyganego sporu znaczenie ma fakt, ¿e nie zosta³o stwierdzone, by sprzeda¿ leku za poœrednictwem Jacka Nowakowskiego bra³a
siê z koniecznoœci wynikaj¹cej np. z niedostatecznego, w³asnego potencja³u handlowego.
Nadto zaskar¿ony wyrok nie zosta³ oparty na definitywnie ustalonym stanie faktycznym, odmiennym lub zbie¿nym z tym, który
stanowi³ podstawê kwestionowanej decyzji. W ocenie S¹du Okrêgowego, Prezes UOKiK pewnych zagadnieñ nie zbada³, nie osi¹gn¹³
jednoznacznych wyników postêpowania i nie poczyni³ pewnych ustaleñ, z których czêœæ jest w¹tpliwa. Poprzestanie na takich
wnioskach nie by³o wystarczaj¹ce, albowiem rozstrzygniêcie powinno byæ oparte na ustaleniach stanowczych.
Wydaje siê, ¿e S¹d Okrêgowy postawi³ wniosek, wedle którego stosunki pomiêdzy powodami nie opiera³y siê na zwyk³ej relacji
rodzaju kupuj¹cy - sprzedaj¹cy, lecz na powi¹zaniu zupe³nie innego rodzaju, w którym podstawowe znaczenie mia³o korzystanie przez
spó³kê Johnson & Johnson z szerokiej gamy us³ug Jacka Nowakowskiego. W tym m.in. kontekœcie wspó³praca powodów nie
kwalifikowa³a siê w ocenie S¹du pierwszej instancji jako rywalizacja na rynku, stawiaj¹ca obu partnerów w roli wzajemnych
konkurentów. Konkurencja natomiast mia³a nawi¹zywaæ siê jedynie miêdzy powodami z jednej strony, a podmiotami
wprowadzaj¹cymi na rynek inny lek - NeoRecormon firmy Roche, z drugiej strony. W ocenie S¹du Apelacyjnego powy¿sze
wnioskowanie stanowi jedynie hipotezê, nie opart¹ na ustaleniach, które wynikaæ z kolei powinny ze zgromadzonego materia³u.
Nie mo¿na jednak odmówiæ intuicji S¹dowi Okrêgowemu co do obranego kierunku rozwa¿añ. Okolicznoœci sporu zdaj¹ siê bowiem
przemawiaæ za tym, ¿e stosunki pomiêdzy powodami mog³y odbiegaæ od zwyk³ego stosunku sprzeda¿y i jest prawdopodobne, ¿e by³y
bardziej skomplikowane. Na obecnym etapie trudno jednak wyrokowaæ co do ich rzeczywistej formu³y, wobec braku ku temu danych.
Oddalenie czêœci wniosków dowodowych w pierwszej instancji nie by³o decyzj¹ trafn¹. Zadaniem S¹du by³o bowiem ustalenie
rzeczywistej treœci podstawowego stosunku umownego, ³¹cz¹cego powodów. Nie sposób ustalaæ charakter kwestionowanych przez
pozwanego Prezesa UOKiK aneksów, bez wczeœniejszego, dog³êbnego zbadania rodzaju umowy ³¹cz¹cej powodów. Koniecznoœæ taka
rysowa³a siê ju¿ od samego pocz¹tku postêpowania, skoro dokument, jakim Prezes UOKiK dysponowa³ to jedynie „Ogólne warunki
sprzeda¿y”. Przep³ywy finansowe odbiega³y od typowych dla umowy sprzeda¿y, a ze zgromadzonego materia³u wynika
przypuszczenie, ¿e kontrahentów ³¹czy³y szersze jednak stosunki lub o innym charakterze ni¿ to wynika wprost z „Ogólnych warunków
sprzeda¿y”.
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Wydanie wyroku w czêœci odnosz¹cej siê do oceny stosowanej przez powodów praktyki wymaga wiêc przeprowadzenia
postêpowania w ca³oœci, co uzasadnia uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Podobnie jeœli chodzi o tê
czeœæ rozstrzygniêcia, która odnosi siê do na³o¿onych kar, poniewa¿ przyjêta przez S¹d Okrêgowy koncepcja przes¹dzi³a
o unicestwieniu potrzeby roztrz¹sania tego zagadnienia i w tym zakresie skutkowa³o to nierozpoznaniem istoty sprawy. Ponownie
rozpoznaj¹c sprawê S¹d Okrêgowy ustali w pierwszej kolejnoœci rzeczywist¹ treœæ stosunków pomiêdzy powodami, bêdzie siê przy
tym kierowa³ treœci¹ przepisów art. 56 i 65 Kc. Dopiero po tym zabiegu w nastêpnej kolejnoœci zasadne bêdzie dokonanie analizy
spornych aneksów.
S¹d Okrêgowy bêdzie mia³ wówczas na wzglêdzie, ¿e w sprawie chodzi o porozumienie okreœlonego typu, co wynika z kwalifikacji
uskutecznionej przez Prezesa UOKiK, a dodatkowo porozumienie zawarte pomiêdzy uczestnikami pozostaj¹cymi w pewnym
charakterystycznym uk³adzie stosunków wzajemnych oraz zewnêtrznych. Badanie zasadnoœci z³o¿onych odwo³añ nie mo¿e odbywaæ
siê w oderwaniu od rodzaju zwi¹zku, jaki powodowie tworz¹ z ró¿norodnymi, mo¿liwymi tego skutkami dla zg³êbianego w niniejszej
sprawie zagadnienia.
S¹d Okrêgowy weŸmie jednoczeœnie pod rozwagê stanowisko Prezesa UOKiK, stanowiska obu powodów oraz wyniki
postêpowania dowodowego, zbada i wyjaœni wszelkie pozosta³e, istotne dla rozstrzygniêcia kwestie. Stanowisko S¹du powinno przy
tym nawi¹zywaæ do istoty niedozwolonych dzia³añ, opisanych w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Dokonywanie koñcowych ocen
musi wiêc wi¹zaæ siê z treœci¹ ustawowego zakazu, co wymaga jego analizy w kontekœcie spornego uk³adu podmiotowoprzedmiotowego. Nawi¹zuj¹c do pewnych kwestii szczegó³owych, zwróciæ w tym miejscu nale¿y uwagê na zasadny pogl¹d
apeluj¹cego, ¿e konkurowanie nie ogranicza siê do wysokoœci oferowanej ceny, ma znacznie szerszy wymiar w aspekcie m.in. jakoœci
us³ug, oferowania w ramach ceny œwiadczeñ dodatkowych, czy te¿ warunków p³atnoœci. Krytyce natomiast poddaæ nale¿y stanowisko
Prezesa UOKiK, zgodnie z którym Jacek Nowakowski, bêd¹cy stron¹ umowy i aneksów, móg³by zostaæ jednoczeœnie potraktowany
jako „podmiot trzeci” w rozumieniu §1 aneksu z dnia 24 czerwca 2002 r. Na obecnym etapie próba formu³owania jakichkolwiek
konkluzji koñcowych jest przedwczesna, w dalszym badaniu nale¿y jednak braæ tak¿e pod uwagê ró¿nicê stanowisk obu odwo³uj¹cych
siê stron. To prezentowane przez spó³kê Johnson & Johnson wydaje siê ³agodniejsze, zmierzaj¹ce przede wszystkim do
wyeliminowania na³o¿onej kary pieniê¿nej. Bardziej stanowcze i odmienne w swej treœci jest odwo³anie Jacka Nowakowskiego,
nawi¹zuj¹ce wszak¿e do tego samego, zakwestionowanego przez pozwanego porozumienia. Postanowienia zawarte w aneksach nie
powinny byæ oceniane ³¹cznie, wed³ug tych samych wyznaczników, ka¿de z nich ma odmienn¹ treœæ i wymaga indywidualnej analizy.
Wobec powy¿szych rozwa¿añ zaskar¿ony wyrok nale¿a³o uchyliæ i przekazaæ sprawê do ponownego rozpoznania na podstawie
art. 386 §4 Kpc, orzekaj¹c o kosztach na podstawie art. 108 §2 Kpc.
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Wykaz wyroków S¹du Apelacyjnego w Warszawie,
dorêczonych w miesi¹cach: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyrok z dnia 22.03.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1191/05) w sprawie z odwo³ania Enion S.A. Oddzia³ w Krakowie przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.06.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1438/05) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej DOM 2000 Brzeziny
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 63 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 21.06.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1399/05) w sprawie z odwo³ania PKP INTERCITY Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.06.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1260/05) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetycznego Warszawa Teren S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.06.2006 r. (Sygn. akt 1400/05) w sprawie z odwo³ania EURO-net Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.06.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1504/05) w sprawie z odwo³ania Z³oty Wiek Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.06.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1333/05) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.07.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 133/06) w sprawie z odwo³ania Jacka Nowakowskiego Hurtownia Œrodków
Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych Hurtofarma w Sosnowcu oraz Johnson & Johnson Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 64 w niniejszym numerze Dziennika).
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UCHWA£A
z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Sp. z o.o. w upad³oœci w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SZP 3/06)

S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Sp. z o.o. w upad³oœci w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy,
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 13 lipca 2006 r. zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem S¹du
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt VI ACa 548/05,
Czy stosowanie przez przedsiêbiorcê wzorca umowy zawieraj¹cego postanowienie umowne o treœci to¿samej z treœci¹
postanowieñ uznanych za niedozwolone wyrokiem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w stosunku do innego
45
przedsiêbiorcy wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc mo¿e byæ uznane za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, okreœlon¹ w art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 86, poz. 804 ze zm.),
podj¹³ uchwa³ê:
Stosowanie postanowieñ wzorców umów o treœci to¿samej z treœci¹ postanowieñ uznanych za niedozwolone prawomocnym
wyrokiem S¹du Okrêgowego w Warszawie S¹du Ochrony konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa
45
w art. 479 §2 Kpc mo¿e byæ uznane w stosunku do innego przedsiêbiorcy za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów (art.
23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.).
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 20 lutego 2003 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), po przeprowadzeniu
z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, uzna³ wykorzystywanie przez Towarzystwo
Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o. w Warszawie (TFI) szeregu postanowieñ umownych za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹c¹ na
stosowaniu postanowieñ wzorców umownych, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ umownych uznanych za niedozwolone
i nakaza³ zaniechania jej stosowania. W uzasadnieniu decyzji wskazano, i¿ stosowane przez TFI wzorce umowne zawieraj¹
postanowienia, które literalnie ró¿ni¹ siê od postanowieñ wpisanych do rejestru, jednak s¹ to¿same w treœci. Zdaniem Prezesa UOKiK,
niedozwolonym postanowieniem umownym jest ka¿de, które dotyczy takiego samego zachowania, jak zawarte w postanowieniu
wpisanym do rejestru. Niedozwolone s¹ postanowienia umów, które mieszcz¹ siê w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, nawet
je¿eli ró¿ni¹ siê treœci¹, ale wywo³uj¹ ten sam skutek.
Odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK wnios³o TFI. Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2004 r. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(SOKiK) zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê w ten sposób, ze nie stwierdzi³ stosowania przez powoda praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów i zas¹dzi³ od Prezesa UOKiK zwrot kosztów postêpowania. SOKiK uzna³, i¿ abstrakcyjna kontrola postanowieñ wzorców
umów dotyczy wszystkich wzorców o tej samej treœci. Oznacza to, ze praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumenta dopuszcza
siê jedynie ten przedsiêbiorca, który mimo prawomocnego wyroku stosuje w dalszym ci¹gu w umowach z konsumentami
postanowienia uznane za niedozwolone. SOKiK nie podzieli³ pogl¹du, zgodnie z którym wzorce umów zawieraj¹ce klauzule uznane
przez s¹d za niedozwolone mo¿na w drodze analogii, porównania, zbli¿enia treœci tych postanowieñ uznaæ w drodze decyzji
administracyjnej za niedozwolone. Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ze analogiczne, a nawet identyczne postanowienia do
zarejestrowanych jako niedozwolone nie bêd¹ w konkretnej sprawie uznane przez s¹d jako niedozwolone w kontekœcie ca³ej umowy.
Prezes UOKiK wniós³ kasacjê od przedmiotowego wyroku. Postanowieniem z dnia 18 listopada 2004 r. S¹d Najwy¿szy przekaza³
kasacjê do rozpoznania S¹dowi Apelacyjnemu w Warszawie jako apelacjê. Rozpoznaj¹c apelacjê Prezesa UOKiK S¹d Apelacyjny uzna³,
i¿ konieczne jest rozstrzygniêcie przez S¹d Najwy¿szy zagadnienia prawnego.
W uzasadnieniu pytania S¹d Apelacyjny wskaza³, i¿ zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
(ustawa), za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uwa¿a siê w szczególnoœci stosowanie postanowieñ wzorców
45
umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umownych uznanych za niedozwolone, o których mowa w art. 479 Kpc.
45
Interpretacja zarówno tego przepisu, jak i przepisów art. 479 Kpc budzi w piœmiennictwie, jak i orzecznictwie powa¿ne w¹tpliwoœci.
W dokonanej analizie pogl¹dów doktryny i orzecznictwa S¹d Apelacyjny wyodrêbni³ trzy grupy pogl¹dów dotycz¹cych interpretacji
art. 23a ust. 2 ustawy.
Wed³ug pierwszej z nich uznanie klauzuli za abuzywn¹ i wpis do rejestru dzia³a erga omnes w stosunku do stron wpisanych w rubryce 4
38
oraz do pozosta³ych, o których mowa w art. 479 Kpc, ale nie stanowi res iudicata w odniesieniu do wszystkich innych klauzul
o podobnym lub zbli¿onym brzmieniu wystêpuj¹cych w innych wzorcach umownych, które nie by³y przedmiotem oceny SOKiK.
45
Niedozwolone postanowienia umowne wpisane do rejestru prowadzonego zgodnie z art. 479 Kpc nie mog¹ byæ traktowane jako
ca³kowicie zakazane, lecz jedynie jako podejrzane - tzw. klauzule szare, które w konkretnych okolicznoœciach faktycznych mog¹ mieæ
abuzywny charakter. Zwolennicy tego podgl¹du argumentuj¹, i¿ ocena, czy wzorzec umowny mo¿e byæ uznany za niedozwolony
powinna byæ pozostawiona wy³¹cznie SOKiK. W tym ujêciu jedynie dalsze stosowanie przez przedsiêbiorcê postanowieñ wzorców
umownych wpisanych do rejestru, stanowi niedozwolon¹ praktykê naruszaj¹c zbiorowe interesy konsumentów. S¹d Apelacyjny
wskaza³, i¿ w art. 23b ustawy wprowadzono zapis zakazuj¹cy stosowania ustawy do spraw o uznanie postanowieñ wzorca umownego
za niedozwolone. Zastosowanie art. 23a ustawy do spraw o uznanie wzorca umownego za niedozwolone doprowadzi³oby bowiem do
zaniechania orzekania przez SOKiK, gdy¿ wpisów w rejestrze bêdzie tak du¿o, ze Prezes UOKiK móg³by wed³ug swojego uznania uznaæ
za niedozwolon¹ ka¿d¹ klauzulê przewidzian¹ we wzorcach umownych, jeœli tylko jej treœæ by³a zbli¿ona do zapisów w rejestrze.
Natomiast treœæ ka¿dego wzorca umownego jest inna i nawet klauzule podobnie brzmi¹ce mog¹ zostaæ przez s¹d odmiennie ocenione
przy uwzglêdnieniu treœci ca³ej umowy, gdy¿ aby uznaæ klauzulê umown¹ za niedozwolon¹ s¹d obowi¹zany jest uwzglêdniæ treœæ
innych postanowieñ umownych zawartych we wzorcu. Klauzule umowne s¹ bowiem niedozwolone ze wzglêdu na to, ¿e
w okreœlonym uk³adzie praw i obowi¹zków, jakie wynikaj¹ dla stron w œwietle postanowieñ danego wzorca umownego kszta³tuj¹
sytuacjê konsumenta na jego niekorzyœæ w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. S¹d Apelacyjny powo³a³ siê na stanowisko
wiod¹cych przedstawicieli doktryny, zdaniem których je¿eli w póŸniejszym postêpowaniu w innej sprawie zakwestionowano klauzulê
o zbli¿onym brzmieniu, lecz nie identyczn¹, brak podstaw do dopatrywania siê res iudicata. Nale¿y wówczas prowadziæ postêpowanie
i orzec o ewentualnym zakazie zbli¿onej treœciowo klauzuli.
Zwolennicy drugiego pogl¹du zak³adaj¹, ¿e rozszerzona prawomocnoœæ wpisu klauzuli do rejestru dotyczy tylko pos³ugiwania siê
klauzulami o identycznym brzmieniu. W œwietle tego stanowiska, stosowanie klauzul identycznych z klauzulami wpisanymi do rejestru
przez innego przedsiêbiorcê stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. Natomiast stosowanie przez tego
samego lub innego przedsiêbiorcê klauzul, których brzmienie jest jedynie zbli¿one do brzmienia klauzuli wpisanej do rejestru, nie
stanowi takiej praktyki.
Trzeci pogl¹d zak³ada, i¿ wpis klauzuli do rejestru wywo³uje skutek wobec osób trzecich bez ograniczenia kategorii tych
podmiotów. Rejestr klauzul jest rejestrem klauzul czarnych, bezwzglêdnie zakazanych. Ka¿dy przedsiêbiorca, który stosuje tak¹
klauzulê dopuszcza siê zatem dzia³ania bezprawnego, które godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Nie ma znaczenia literalne
brzmienie klauzuli, lecz jej treœci ustalona w drodze wyk³adni.
S¹d Apelacyjny wskaza³ równie¿, i¿ przedstawione S¹dowi Najwy¿szemu zagadnienie prawne ró¿ni siê od zagadnienie prawnego
rozstrzygniêtego przez S¹d Najwy¿szych w uchwale z dnia 19 grudnia 2003 r., sygn. akt Ill CZP 95/03 (OSNC 2005/2/25).
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje.
1. Przed³o¿one postanowieniem S¹du Apelacyjnego w Warszawie zagadnienie prawne, dotyczy relacji miêdzy instytucj¹
niedozwolonych postanowieñ wzorca umowy wpisanych do rejestru w trybie art. 47936-45 Kpc a instytucj¹ praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumenta, o których mowa w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Problem ten dotyka
jednej z podstawowych zasad prawa prywatnego, jak¹ jest swoboda zawierania umów. Wskazane w uzasadnieniu postanowienia
w¹tpliwoœci S¹du Apelacyjnego w Warszawie wynikaj¹c¹ z wprowadzenia do klasycznego prawa cywilnego nowych instytucji,
które wyznaczaj¹ granice swobody zawierania umów i zniekszta³caj¹ typow¹ dla stosunków cywilnoprawnych równowagê
miêdzy stronami. S¹ tak¿e rezultatem kumulacji ró¿nych modeli ochrony konsumentów, poprzez dopuszczenie œcigania tych
samych zachowañ godz¹cych w interesy konsumentów za pomoc¹ œrodków o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.
Wzajemne relacje miêdzy tymi œrodkami nie zosta³y zaœ unormowane przez ustawodawcê. Dlatego rozstrzygniêcie powy¿szego
zagadnienia prawnego wymaga wyjaœnienia istoty i celów obu instytucji.
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Jednak¿e wstêpn¹ kwesti¹, która wymaga rozwa¿enia przez S¹d Najwy¿szy jest ustalenie, czy zagadnienie prawne ma charakter
wspólnotowy. Dotyczy bowiem interpretacji przepisów prawa polskiego, które zosta³y przyjête w celu wprowadzenia do
polskiego porz¹dku prawnego postanowieñ dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Art. 23a ustawy zosta³ uchwalony w celu
implementacji postanowieñ dyrektywy 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. o nakazach zaprzestania
szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE 1999 L 166 z póŸn. zm., wydanie specjalne polskie
36-45
Dz. Urz. UE sp. 15-4-43), natomiast przepisy art. 479
Kpc w celu wykonania postanowieñ dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia
5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. UE 1993 L 95, wydanie specjalne
polskie Dz. Urz. UE sp. 15-2-288).
Rozstrzygniêcie tej kwestii ma istotne znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne. Od dnia 1 maja 2004 r. polski
porz¹dek prawny sk³ada siê bowiem z podsystemu prawa wspólnotowego i podsystemu prawa polskiego. Prawo wspólnotowe
stanowi czêœæ krajowego porz¹dku prawnego, i jako takie musi byæ brane pod uwagê przez s¹dy przy stosowaniu prawa polskiego
w ka¿dej sprawie o charakterze wspólnotowym. Wymiar sprawiedliwoœci RP od daty akcesji nale¿y bowiem do wspólnotowego
systemu wymiaru sprawiedliwoœci. W konsekwencji ka¿dy s¹d w Polsce jest jednoczeœnie s¹dem wspólnotowym w znaczeniu
funkcjonalnym, jako s¹d rozpoznaj¹cy sprawy z elementem wspólnotowym. Ponadto, s¹d krajowy dokonuj¹cy wyk³adni prawa
krajowego, powinien z urzêdu uwzglêdniaæ odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego dotycz¹ce rozpoznawanej przez s¹d
sprawy (sprawa C-240/98 do C-244/98 Qcéano Grupo Editorial S.A. v Rocio Murciano Quintero, Salvat Editores SA v. Jose M.
Sanchez Alcon Prades, Jose Luis Copano Badillo, Mohammed Beroane, Emilio Vinas Feliu, Zb. Orz. 2000 r., s. 1-4941, pkt 31 i 32).
Je¿eli zatem sprawa, w której S¹d Apelacyjny w Warszawie skierowa³ do S¹du Najwy¿szego pytanie prawne w trybie art. 390 Kpc
ma charakter wspólnotowy, wówczas mo¿e okazaœ siê konieczne dokonanie oceny zgodnoœci wskazanych wy¿ej przepisów
prawa polskiego z powo³anymi wy¿ej normami prawa wspólnotowego oraz/lub dokonanie prowspólnotowej wyk³adni tych
przepisów prawa polskiego albo przedstawienie pytania prawnego do Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoœci (ETS) w trybie
art. 234 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnot¹ Europejsk¹ (TWE).
Zgodnie z ogólnymi zasadami dotycz¹cymi przejêcia prawa wspólnotowego przez nowe pañstwo cz³onkowskie, prawo
wspólnotowe obowi¹zuje w stosunku do nowego pañstwa cz³onkowskiego od momentu akcesji, je¿eli przepisy szczególne
Traktatu akcesyjnego nie przewiduj¹ odmiennych rozwi¹zañ. W konsekwencji prawo wspólnotowe nie ma zastosowania - co do
zasady - do stanów faktycznych ukszta³towanych przed dat¹ akcesji (wyrok ETS z 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-302/04 Ynos).
Na tej podstawie odmówiono uznania za towar wspólnotowy towaru wytworzonego na terytorium NRD, który opuœci³ terytorium
NRD przed dat¹ zjednoczenia z RFN (C-223/95 Moksel [1997] ECR I-2379); osoba, któr¹ znalaz³a siê na terytorium Wielkiej Brytanii
z naruszeniem przepisów imigracyjnych nie mog³a powo³ywaæ siê na prawo pobytu wynikaj¹ce z Uk³adu Europejskiego, który
wszed³ w ¿ycie w terminie póŸniejszym (C-63/99 Gloszczuk [2001] ECR I-6369); pracownik przedsiêbiorstwa, które upad³o przed
dat¹ akcesji nie móg³ powo³aæ siê na ochronê wynikaj¹c¹ z prawa wspólnotowego (C-321/97 Andersson [1999] ECR I-3551);
umowa niewa¿nie zawarta przed akcesj¹ ze wzglêdu na dyskryminuj¹cy przepis krajowy mo¿e ulec konwalidacji po przyst¹pieniu
tylko je¿eli w œwietle w³aœciwych przepisów krajowych stwarza³a jakieœ skutki prawne w dniu akcesji (C-464/98 Stefan [2001] ECR
I-173). Prawo wspólnotowe mo¿e byæ natomiast stosowane do zdarzeñ zaistnia³ych po dacie akcesji lub skutków zdarzeñ, które
mia³y miejsce przed dat¹ akcesji, ale ujawni³y siê dopiero po tej dacie (wyrok NSA z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II GSK 54/05).
Przedstawione S¹dowi Najwy¿szemu do rozstrzygniêcia zagadnienie prawne powsta³o w toku rozpoznawania sprawy z odwo³ania
od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 20 lutego 2003 r. Decyzja Prezesa UOKiK zosta³a zatem wydane w okresie poprzedzaj¹cym
akcesjê, co oznacza, i¿ niniejsza sprawa nie ma charakteru sprawy wspólnotowej i ETS nie jest w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi
na ewentualne pytanie prawne w trybie art. 234 TWE.
Nie zwalnia to jednak S¹du Najwy¿szego z obowi¹zku uwzglêdniania przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie prawne skierowane
przez S¹d Apelacyjny w Warszawie kontekstu wspólnotowego przedstawionego zagadnienia. Maj¹c na wzglêdzie fakt, i¿ przepisy
powo³ane w pytaniu prawnym zosta³y wprowadzone w celu dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, ich
wyk³adnia musi byæ dokonywana z uwzglêdnieniem treœci i celów dyrektywy 98/27 oraz dyrektywy 93/13. Uwzglêdnienie przy
rozstrzyganiu niniejszej sprawy przepisów i zasad prawa Wspólnoty Europejskiej znajduje oparcie w podzielanym przez S¹d
Najwy¿szy w obecnym sk³adzie i wyra¿onym ju¿ we wczeœniejszych orzeczeniach pogl¹dzie, ze przepisy prawa polskiego, w tym
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, powinny byæ interpretowane z uwzglêdnieniem prawodawstwa wspólnotowego,
choæby stan faktyczny sprawy dotyczy³ zdarzeñ sprzed przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej (zob. wyroki S¹du Najwy¿szego:
z dnia 8 stycznia 2003 r., III RN 239/01 i Ill RN 240/01, OSNP 2004 nr 3, poz. 42; z dnia 17 lutego 2004 r., I PK 386/03, OSNP 2005/16;
z dnia 12 sierpnia 2004 r., III PK 38/04, OSNP 2005/4/55). Jest to zbie¿ne ze stanowiskiem Naczelnego S¹du Administracyjnego,
który w orzeczeniach wydanych po 1 maja 2004 r. wielokrotnie powo³ywa³ siê na treœæ przepisów dyrektyw Wspólnoty
Europejskiej oraz orzecznictwo ETS (zob. m.in. wyroki NSA z 8 czerwca 2005 r., sygn. akt II GSK 74/05, LEX nr 167142,
z 29 czerwca 2005 r., sygn. akt II GSK 92/05, niepubl. oraz z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II GSK 388/05, niepubl.).
Podstawê tego stanowiska w niniejszej sprawie stanowi, wynikaj¹cy z Uk³adu Europejskiego ustanawiaj¹cego stowarzyszenie
miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11 poz. 38 ze zm.), obowi¹zek Polski dostosowania prawa
wewnêtrznego w dziedzinie ochrony konsumentów do poziomu ochrony podobnego do istniej¹cego we Wspólnocie w ramach
ogólnego obowi¹zku zbli¿ania istniej¹cego i przysz³ego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniej¹cego we Wspólnocie
(art. 68 i 69 Uk³adu Europejskiego). S¹d Najwy¿szy w obecnym sk³adzie podziela wyra¿one w dotychczasowym orzecznictwie
i doktrynie stanowisko, zgodnie z którym obowi¹zek prowspólnotowej wyk³adni przepisów prawa polskiego, stosowanego do
stanów faktycznych opartych na zdarzeniach zasz³ych przed dniem akcesji, nie mo¿e prowadziæ do wyk³adni contra legem
w stosunku do obowi¹zuj¹cych w tym czasie przepisów polskich lub niestosowania tych przepisów, nawet gdyby by³y one
niezgodne z treœci¹ i celami aktów wspólnotowych (wyrok NSA z dnia 15 paŸdziernika 2004 r., sygn. akt FSK 617/04, M.Podatkowy
2005/1/44).
Zdaniem S¹du Najwy¿szego, wyk³adnia przepisów prawa polskiego, które implementuj¹ przepisy dyrektyw powinna byæ zatem
zgodna z prawem wspólnotowym niezale¿nie od tego, czy dotyczy to stanów faktycznych powsta³ych przed dat¹ akcesji. Ró¿na
jest jedynie podstawa prawna tego obowi¹zku. W odniesieniu do stanów faktycznych sprzed daty akcesji, obowi¹zek
prowspólnotowej interpretacji przepisów ma charakter prawnomiêdzynarodowy i wynika z Uk³adu Europejskiego. Natomiast
w przypadku spraw dotycz¹cych stanów faktycznych z okresu po dacie akcesji, obowi¹zek prowspólnotowej wyk³adni ma
charakter wspólnotowy i znajduje uzasadnienie w art. 10 TWE oraz orzecznictwie ETS. W sprawach tych s¹dy polskie dzia³aj¹ jako
s¹dy wspólnotowe. Stwierdzenie to nie zmienia jednak opartego na treœci art. 68 Uk³adu Europejskiego zasadniczego nakazu
wyk³adni prowspólnotowej w odniesieniu do przepisów stosowanych do wskazanych wy¿ej stanów faktycznych, wskazuj¹c
jedynie granice tej wyk³adni. W rozpoznawanej sprawie treœæ odnoœnych przepisów prawa polskiego nie jest jednoznaczna, na co
wskazuj¹ przytoczone w uzasadnieniu pytania prawnego orzecznictwo SOKiK, pogl¹dy doktryny, a tak¿e orzecznictwo S¹du
Apelacyjnego w Warszawie. Z tego powodu, wyk³adnia art. 23a ustawy uwzglêdniaj¹ca cel i treœæ norm wspólnotowych jest w
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pe³ni dopuszczalna (wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2004 r., I PK 489/03, OSNP 2005/6/78). Obowi¹zek odwo³ywania siê do prawa
wspólnotowego i wynikaj¹cych z niego standardów jest tym bardziej aktualny w sprawach, w których S¹d Najwy¿szy udziela
odpowiedzi na pytania prawne s¹dów II instancji po 1 maja 2004 r. Maj¹c na wzglêdzie okolicznoœæ, i¿ odpowiedŸ S¹du
Najwy¿szego udzielona na pytanie prawne przed³o¿one w trybie art. 390 Kpc mo¿e znaleŸæ zastosowanie w wielu innych
sprawach i w zasadniczy sposób wp³ywa na kszta³towanie siê orzecznictwa s¹dów ni¿szej instancji, za wysoce niepo¿¹dane
nale¿y uznaæ udzielanie odpowiedzi, która - tam gdzie jest to mo¿liwe z uwagi na szeroki margines swobody przy dokonywaniu
wyk³adni przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nie uwzglêdnia³aby kontekstu wspólnotowego sprawy i w konsekwencji
znajdowa³aby zastosowanie tylko do spraw, w których stan taktyczny ukszta³towa³ siê przed dat¹ akcesji.
Przechodz¹c do istoty zagadnienia prawnego przed³o¿onego przez S¹d Apelacyjny w Warszawie nale¿y podkreœliæ, i¿ praktyk¹
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów jest godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy (art. 23a ust. 1 ustawy).
Praktykami naruszaj¹cymi zbiorowe interesy konsumenta s¹ zatem takie zachowania przedsiêbiorców, które spe³niaj¹ ³¹cznie dwa
warunki. Po pierwsze, s¹ bezprawne w tym znaczeniu, ¿e s¹ sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Musz¹ byæ zatem
wymierzone w uprawnienia, jakie konsumentom przyznaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Po drugie, naruszaj¹ interes
konsumentów. Interesem, który podlega ochronie na podstawie art. 23a jest interes prawny, rozumiany jako okreœlone potrzeby
konsumenta uznane przez ustawodawcê za godne ochrony. Natomiast interesem chronionym nie jest interes ekonomiczny
konsumentów, który podlega ochronie przewidzianej przez przepisy prawa antymonopolowego, w szczególnoœci art. 5-11 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, zapewniaj¹ce istnienie mechanizmu konkurencji na rynku.
Postanowienie art. 23a ust. 1 ustawy uzupe³nia art. 23a ust. 2, zgodnie z którym za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów uwa¿a siê w szczególnoœci stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru
postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone, naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce w zbiorowe
interesy konsumentów. Jak s³usznie wskazuje doktryna, oprócz praktyk wskazanych bezpoœrednio przez ustawodawcê w art. 23a
ust. 1 ustawy, za praktyki naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów nale¿y uznaæ dzia³ania naruszaj¹ce przepisy tych ustaw,
które implementuj¹ dyrektywy europejskie do porz¹dku polskiego (ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim,
Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081; ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub
pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka¿dym roku oraz o zmianie ustaw - Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeñ
i ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece, Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 855; ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny, zawieraj¹ca przepisy reguluj¹ce
problematykê umów zawieranych na odleg³oœæ i poza lokalem przedsiêbiorstwa, Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). S¹d Najwy¿szy
przychyla siê równie¿ do pogl¹du wyra¿onego w doktrynie, zgodnie z którym za praktyki naruszaj¹ce zbiorowe interesy
konsumentów mo¿na uznaæ zachowania naruszaj¹ce przepisy innych ustaw, które nak³adaj¹ na przedsiêbiorcê okreœlone
obowi¹zki wzglêdem konsumenta. Zdaniem S¹du Najwy¿szego zachowania takie spe³niaj¹ bowiem wskazane powy¿ej przes³anki
zastosowania art. 23a ust. 1 ustawy. Stanowi¹ bowiem jednoczeœnie zachowania bezprawne i skutkuj¹ zniesieniem,
ograniczeniem lub zniekszta³ceniem praw konsumentów, wp³ywaj¹c tym samym na chronion¹ przez przepis obowi¹zuj¹cego
prawa sferê ich interesów.
Art. 23a ust. 2 ustawy precyzuje klauzulê generaln¹ poprzez egzemplifikacjê najczêœciej wystêpuj¹cych form zjawiskowych
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, które mo¿na okreœliæ mianem nazwanych praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów. Przepis ten pe³ni podobn¹ rolê wobec art. 23a ust. 1 ustawy, jak art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji pe³ni w stosunku do art. 3 ust. 1 tej ustawy.
Przepis art. 23a ust. 2 ustawy explicite uznaje za jedn¹ z praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów stosowanie
postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Wyk³adnia gramatyczna art. 23a ust. 2 w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy jednoznacznie wskazuje, ¿e jedn¹ z praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumenta jest stosowanie przez przedsiêbiorcê postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do
rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Treœæ art. 23a ust. 2 ustawy przes¹dza zatem - przynajmniej
w czêœci - odpowiedŸ na pytanie prawne sformu³owane w niniejszej sprawie. Interpretacja jêzykowa tego przepisu nie rozstrzyga
jednak wszystkich w¹tpliwoœci S¹du Apelacyjnego, które zosta³y wskazane w uzasadnieniu zagadnienia prawnego. Nie daje
bowiem odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznoœciach stosowanie postanowieñ wzorców umownych uznanych za
niedozwolone stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumenta. Odnosz¹c siê do stanu faktycznego niniejszej sprawy
oraz uzasadnienia przed³o¿onego zagadnienia prawnego mo¿na bowiem wyodrêbniæ nastêpuj¹ce stany faktyczne, do których
art. 23a ustawy mo¿e mieæ zastosowanie. Po pierwsze, przedsiêbiorca bêd¹cy stron¹ postêpowania zakoñczonego wpisaniem
45
okreœlonego postanowienia wzorca umownego do rejestru, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc, w dalszym ci¹gu stosuje te
postanowienia. Po drugie, identycznie sformu³owane, jak postanowienia wzorca umownego wpisane do rejestru, o którym mowa
45
w art. 479 §2 Kpc, stosuje inny przedsiêbiorca, który nie by³ stron¹ postêpowania zakoñczonego wpisem. Po trzecie,
przedsiêbiorca bêd¹cy stron¹ postêpowania zakoñczonego wpisaniem postanowienia wzorca umownego do rejestru, o którym
45
mowa w art. 479 §2 Kpc zaprzestaje - dostosowuj¹c siê do prawomocnego wyroku S¹du Ochrony Konkurencji I Konsumentów
- stosowania w zawieranych przez siebie z konsumentami umowach klauzul wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowieñ
umownych, ale rozpoczyna stosowanie klauzul, które nie bêd¹c treœciowo identyczne z postanowieniami wzorca wpisanymi do
rejestru wywo³uj¹ ten sam skutek. Po czwarte, inny przedsiêbiorca stosuje klauzule, które nie bêd¹c treœciowo identyczne
z postanowieniami wzorca wpisanymi do rejestru wywo³uj¹ ten sam skutek.
Rozstrzygniêcie dopuszczalnoœci zastosowania art. 23a ust. 2 ustawy do wskazanych powy¿ej wariantów stanów faktycznych
wymaga rozstrzygniêcia stwierdzonych w orzecznictwie rozbie¿noœci dotycz¹cych charakteru kontroli abstrakcyjnej wzorców
umownych oraz skutków wpisu klauzuli do rejestru.
Postêpowanie w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone - bêd¹ce postêpowaniem szczególnym
w ramach postêpowania odrêbnego w sprawach gospodarczych - zosta³o wprowadzone do Kodeksu postêpowania cywilnego
ustaw¹ z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Celem instytucji kontroli wzorców umownych jest zapewnienie prawid³owego
funkcjonowania mechanizmu podejmowania decyzji przez s³absz¹ stronê umowy (uczestnika obrotu). Cel ten realizowany jest
poprzez konkretn¹ i abstrakcyjn¹ kontrolê wzorców umownych. Kontrola incydentalna wzorców polega na kontroli treœci umowy
zaczerpniêtej z wzorca. Kontrola abstrakcyjna polega na kontroli wzorca jako takiego, w oderwaniu od konkretnej umowy, której
wzorzec dotyczy (uchwa³a z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03, OSN 2005/2/25; wyrok SOKiK z 19 czerwca 2002 r., XVII
Amc 34/01, Dz. Urz. UOKiK 2002/3-4/174). Ocenie podlega treœæ przepisu wzorca, a nie sposób jego wykorzystania, czy jego
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powszechnoœæ w analogicznych wzorcach umowy firm konkurencyjnych. Ocena znaczenia postanowieñ wzorca umowy
nastêpuje w oderwaniu od warunków ekonomicznych i gospodarczych dzia³alnoœci prowadzonej przez przedsiêbiorcê. Nieistotne
s¹ równie¿ kwestie sposobu organizacji lub specyfiki dzia³alnoœci prowadzonej przez przedsiêbiorcê, którego wzorzec podlega
kontroli w tym trybie (wyrok SOKiK z 19 czerwca 2002 r., XVII Amc 34/01, Dz. Urz. UOKiK 2002/3-4/174). Ochrona zbiorowych
interesów konsumentów przed negatywnymi skutkami stosowania w obrocie gospodarczym wzorców umownych nie by³aby
bowiem mo¿liwa bez przeprowadzania abstrakcyjnej kontroli wzorców oraz bez umo¿liwienia osobom, które nie bra³y udzia³u
w procesie (konsumentom i przedsiêbiorcom) dokonania oceny, jakie wzorce umowne nie s¹ dozwolone. W razie uwzglêdnienia
3
powództwa s¹d gospodarczy, kieruj¹c siê przepisami art. 384-385 Kc, orzeka, ¿e konkretne, zaskar¿one postanowienia wzorca
42
43
umowy s¹ niedozwolone i zakazuje ich stosowania (art. 479 §1 Kpc). Zgodnie z art. 479 Kpc, wyrok ma - od chwili wpisania do
45
odpowiedniego rejestru (art. 479 §2 Kpc) - skutek tak¿e wobec osób trzecich (uchwa³a SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03,
OSN 2005/2/25).
14. Kwestia skutków wpisu klauzuli do rejestru nie zosta³a jednoznacznie rozstrzygniêta przez ustawodawcê. Uwzglêdniaj¹c ratio
legis ustawy oraz kieruj¹c siê potrzeb¹ zapewnienie skutecznoœci przepisów implementuj¹cych dyrektywê 93/13 i dyrektywê
98/27, S¹d Najwy¿szy akceptuje stanowisko doktryny, zgodnie z którym wpis postanowienia wzorca do rejestru skutkuje tym, ze
zakazane jest pos³ugiwanie siê wpisan¹ klauzul¹ we wszystkich wzorcach umów, pod rygorem sankcji z art. 58 Kc. Potwierdza to
dotychczasowe orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, jak równie¿ treœæ przyk³adowego katalogu niedozwolonych postanowieñ
umownych, który zosta³ sformu³owany w oderwaniu od rodzaju umowy tub ga³êzi gospodarki, w której umowa zosta³a zawarta.
Za takim rozwi¹zaniem, obok argumentów jêzykowo-systemowych, przemawiaj¹ tak¿e wzglêdy celowoœciowe i funkcjonalne,
których uwzglêdnianie w sprawach takich jak niniejsza jest powszechnie akceptowane (zob. m.in. uchwala SN z dnia
19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03, OSN 2005/2/25). Przyjêcie powy¿szego rozwi¹zania pozwala unikn¹æ sytuacji, w której konieczne
jest prowadzenie kilku postêpowañ, z których ka¿de musia³oby koñczyæ siê identycznym rozstrzygniêciem merytorycznym.
Stanowisko to znajduje równie¿ oparcie w charakterze postêpowania w sprawie o uznanie postanowieñ wzorca umowy
za niedozwolone, którego celem podstawowym jest usuniêcie postanowieñ wzorca uznanych za niedozwolone z obrotu ze
skutkiem nie tylko dla stron procesu, lecz tak¿e wobec osób trzecich (erga omnes) (uchwa³a z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03,
OSN 2005/2/25). Przedmiotem kontroli nie jest bowiem kwestia ustalenia treœci umowy w drodze wyk³adni, ale wyjaœnienie, czy
konkretne postanowienie wzorca umownego stanowi niedozwolon¹ klauzulê umown¹ i z tej przyczyny nie wi¹¿e nie tylko stron
postêpowania, ale nieograniczonego krêgu konsumentów. Chodzi tu o kontrolê abstrakcyjn¹, skuteczn¹ erga omnes, nie zaœ
o ograniczon¹ w skutkach do stron wyk³adniê konkretnej umowy (wyrok SN z dnia 6 paŸdziernika 2004 r., sygn. akt I CK 162/04,
M.Prawniczy 2004/21/966).
15. Zdaniem S¹du Najwy¿szego nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ - w œwietle sformu³owania art. 23a ust. 2 ustawy - praktyk¹ naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów jest dalsze stosowanie klauzuli, której treœæ jest identyczna do klauzuli, która zosta³a wpisana do
rejestru, przez przedsiêbiorcê, który nie stosuje siê do wydanego w jego sprawie orzeczenia SOKiK (wyrok SOKiK z dnia
7 lutego 2005 r., XVII Ama 96/03, niepubl.; wyrok z dnia 28 stycznia 2004 r., XVII Ama 36/03, niepubl.).
16. S¹d Najwy¿szy uznaje równie¿, i¿ praktyk¹ naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumenta w rozumieniu art. 23a ustawy jest
stosowanie identycznej klauzuli, jak klauzula wpisana do rejestru niedozwolonych postanowieñ umownych, przez innego
przedsiêbiorcê, który nie by³ stron¹ lub uczestnikiem postêpowania zakoñczonego wpisaniem danej klauzuli do rejestru.
Przemawia za tym wyk³adnia gramatyczna art. 23a ust. 1 ustawy. Przepis ten nie rozró¿nia miêdzy stosowaniem klauzuli przez
przedsiêbiorcê, który bra³ udzia³ w postêpowaniu zakoñczonym wpisem klauzuli do rejestru, a innymi przedsiêbiorcami. Art. 23a
ust. 2 ustawy pos³uguje siê bowiem sformu³owaniem ,,stosowanie klauzuli wpisanej do rejestru”, a nie ,,dalsze stosowanie
klauzuli wpisanej do rejestru”. Odwo³anie siê w treœci art. 23a ust. 2 do rejestru nie mo¿na traktowaæ jako podmiotowego
zawê¿enia podjêcia zakazanej praktyki, lecz jako informacjê wyjaœniaj¹c¹ o jaki rejestr chodzi (wyrok S¹du Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. akt VI ACa 760/05, Dz. Urz. UOKiK 2006/1/19). Nie mo¿na podzieliæ pogl¹du, w œwietle
którego stosowanie klauzuli umownej wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych na podstawie wyroku zapad³ego przeciwko
innemu podmiotowi nie jest zakazane innym podmiotom, poniewa¿ ich zachowaniu nie mo¿na przypisaæ przymiotu bezprawnoœci
(wyrok SOKiK z dnia 22 sierpnia 2005 r., XVII Ama 21/05, Dz. Urz. UOKiK 2005/3/45; wyrok SOKiK z dnia 7 lutego 2005 r., XVII Ama
96/03, niepubl.; wyrok z dnia 28 stycznia 2004 r., XVII Ama 36/03, niepubl.). Nale¿y równie¿ odrzuciæ argumentacjê, zgodnie z któr¹
43
przepis art. 479 Kpc nie zawiera wyraŸnie sformu³owanego obowi¹zku zaniechania stosowania klauzul wpisanych do rejestru,
a skoro wszelkie ograniczenia praw musz¹ mieæ charakter wyraŸny, to nie mog¹ one w tym wypadku wynikaæ z rozszerzaj¹cej
wyk³adni tego przepisu. Jest to bowiem nie do pogodzenia z ide¹ abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, która oderwana jest
od postanowieñ konkretnej umowy. Celem tej kontroli i celem prowadzenia rejestru jest wyeliminowanie niedozwolonych
postanowieñ z obrotu. Dlatego kontrola postanowieñ, prowadz¹ca do wpisu do rejestru ma charakter abstrakcyjny. Nie mo¿na
zatem przyj¹æ w¹skiego rozumienia zakresu rozszerzonej prawomocnoœci wyroku stanowi¹cego podstawê wpisu do rejestru,
zgodnie z którym na wpis mogliby siê powo³aæ tylko ci konsumenci, którzy zawarli umowê z przedsiêbiorc¹, który byt stron¹
postêpowania zakoñczonego wpisem do rejestru (wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. akt VI
38-43
ACa 760/05, Dz. Urz. UOKiK 2006/1/19). Za przyjêciem takiego punktu widzenia przemawia tak¿e treœæ przepisów art. 479 Kpc.
Powództwa o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone nie musi wytaczaæ strona zawartej ju¿ umowy, mo¿e to
zrobiæ podmiot niezwi¹zany postanowieniami ¿adnej umowy. Z drugiej zaœ strony nawet zaniechanie stosowania
kwestionowanego wzorca umowy nie wyklucza w sposób bezwzglêdny wytoczenia powództwa lub kontynuowania
postêpowania. Te dwie zasady oznaczaj¹, ¿e kontrola klauzul umownych odbywa siê tak¿e w oderwaniu od tego, czy obie strony s¹
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zwi¹zane kwestionowan¹ umow¹. Nie ma te¿ podstaw do tego, by zawarty w art. 479 Kpc termin „osoby trzecie” ograniczaæ do
pojêcia „inni konsumenci” (wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. akt VI ACa 760/05, Dz. Urz.
UOKiK 2006/1/19). Przedstawione powy¿ej zastrze¿enia SOKiK w przedmiocie interpretacji art. 23a ust. 2 ustawy przyjêtej
w niniejszej uchwale nie uwzglêdniaj¹ tak¿e potrzeby i obowi¹zku zapewnienia skutecznoœci przepisom prawa krajowego
wprowadzonym w celu implementacji dyrektywy 98/27 oraz dyrektywy 93/13, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ prze³amywania
utartych sposobów wyk³adni prawa, pochodz¹cych sprzed okresu, w którym zasady prokonsumenckie i wspólnotowe wesz³y do
polskiego porz¹dku prawnego. Akceptacja odmiennego stanowiska oznacza³aby, i¿ art. 23a ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zosta³by pozbawiony skutecznoœci i by³by praktycznie przepisem martwym. Znajdowa³by bowiem zastosowanie
tylko w odniesieniu do tych przedsiêbiorców, którzy nie stosuj¹ siê do wyroku SOKiK, w sytuacji gdy wyrok ten jest skuteczny erga
omnes i inni konsumenci zwi¹zani umowami zawartymi z tym przedsiêbiorc¹ mog¹ skutecznie uchylaæ siê od skutków prawnych
klauzuli uznanej za niedozwolon¹. Taka interpretacja, zdaniem S¹du Najwy¿szego, podwa¿a³aby sens wprowadzenia instytucji
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumenta. Jej akceptacja wywar³aby negatywne skutki tak¿e w odniesieniu do innych
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumenta. Stosuj¹c przedstawion¹ powy¿ej argumentacjê SOKiK oraz czêœci doktryny
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nale¿a³o by przyj¹æ, i¿ praktyk¹ naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumenta nie jest stosowanie przez przedsiêbiorcê reklamy
wprowadzaj¹cej w b³¹d, a tylko niezastosowanie siê przez przedsiêbiorcê do wyroku s¹du zakazuj¹cego takiej reklamy. To samo
dotyczy³oby obowi¹zku udostêpnienia konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji. Brak takiej informacji lub udostêpnianie
konsumentom informacji nierzetelnej musia³by byæ stwierdzony wyrokiem s¹du wydanym w sprawie z zakresu nieuczciwej
konkurencji lub z odwo³ania od decyzji w³aœciwego organu administracji, a dopiero nastêpnie Prezes UOKiK móg³by podj¹æ
interwencjê w interesie publicznym i nakazaæ zaniechania praktyki. Za odrzuceniem powy¿szego stanowiska SOKiK i czêœci
doktryny przemawia równie¿ troska o zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku. Akceptacja stanowiska, zgodnie
z którym wyrok SOKiK uznaj¹cy klauzulê za niedozwolon¹ mia³by zastosowanie tylko w stosunku do przedsiêbiorcy, w sprawie
którego wyrok taki zosta³ wydany, oznacza³aby, i¿ inni przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w tej samej bran¿y, stosuj¹cy identyczny wzorzec
lub klauzulê, nie musieliby siê obawiaæ ¿adnych sankcji z tego tytu³u do momentu wydania wyroku w ich sprawie. Mogliby wiêc
bez przeszkód dzia³aæ na szkodê interesów konsumentów, zyskuj¹c dziêki takiemu bezprawnemu zachowaniu przewagê nad
konkurentami dzia³aj¹cymi w sposób nie naruszaj¹cy interesów konsumentów. Dlatego nale¿y w pe³ni zaakceptowaæ stanowisko
S¹du Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z którym prowadzenie przez Prezesa UOKiK jawnego rejestru klauzul niedozwolonych
musi mieæ g³êbszy sens, wykraczaj¹cy poza dzia³alnoœæ podmiotu, przeciwko któremu toczy³o siê postêpowanie o uznanie
postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone oraz poza czysto dydaktyczny walor, uœwiadamiaj¹cy konsumentom, jakiego
rodzaju postanowienia umowne maj¹ charakter niedozwolony. W przeciwnym razie wystarczaj¹ce by³oby kontrolowanie
wzorców umów w sposób incydentalny, bez potrzeby prowadzenia rejestru (wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia
2 grudnia 2005 r., sygn. akt VI ACa 760/05, Dz. Urz. UOKiK 2006/1/19). Z powy¿szego wynika, i¿ je¿eli SOKiK uzna okreœlon¹
klauzulê za niedozwolon¹ i zostanie ona wpisana do rejestru, ka¿dy z przedsiêbiorców, który zastosuje tê klauzulê w swoim wzorcu
umownym, dopuszcza siê praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów.
17. S¹d Najwy¿szy uznaje równie¿, i¿ je¿eli SOKiK uzna okreœlon¹ klauzulê za niedozwolon¹ w wyniku przeprowadzonej kontroli
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abstrakcyjnej i zostanie ona wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc, praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy dopuszcza siê ka¿dy z przedsiêbiorców, który wprowadza do stosowanych
klauzul zmiany o charakterze kosmetycznym, polegaj¹ce np. na przestawieniu szyku wyrazów lub zmianie u¿ytych wyrazów, je¿eli
zmiany te nie prowadz¹ do zmiany istoty klauzuli. Mo¿na co prawda argumentowaæ, i¿ przeciwko temu stanowisku przemawia
treœci art. 23a ustawy (,,stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców
umowy uznanych za niedozwolone”), z której zdaje siê wynikaæ, i¿ przepis ten nie daje Prezesowi UOKiK prawa do wydawania
decyzji uznaj¹cych stosowanie postanowienia wzorca umownego, które nie zosta³o wpisane do rejestru, za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumenta. Jednak¿e ratio legis art. 23a ustawy pozwala przyj¹æ inn¹, szersz¹ interpretacji tego przepisu.
Wprowadzaj¹c instytucjê nieuczciwych klauzul umownych oraz szczególne postêpowanie odrêbne w sprawach o uznanie
postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone ustawodawca kierowa³ siê wzglêdami ochrony interesu konsumentów oraz
bezpieczeñstwa i nale¿ytego poziomu etycznego obrotu gospodarczego (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 3 lutego 2006 r.,
sygn. akt I CK 297/05, niepubl.). Natomiast wprowadzaj¹c instytucjê praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
ustawodawca krajowy, wzorem ustawodawcy wspólnotowego, zamierza³ zwiêkszyæ skutecznoœæ zakazu stosowania klauzul
umownych, które zosta³y wpisane do rejestru nieuczciwych postanowieñ umownych. Istotnym mankamentem unormowañ
dyrektywy 93/13 oraz wydanych w celu jej implementacji przepisów by³ bowiem brak mo¿liwoœci szybkiego reagowania na
przypadki naruszeñ praw konsumentów za pomoc¹ orzeczenia s¹dowego lub decyzji administracyjnej nakazuj¹cej zaniechanie
dzia³añ godz¹cych w interesy konsumentów (uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego z dnia 8 kwietnia 2002 r., druk nr 366).
18. Ma to istotne znaczenie dla w³aœciwej interpretacji art. 23a ustawy, która nie mo¿e byæ dokonywana bez uwzglêdnienia ratio legis
tego przepisu, koryguj¹cego ogólne zasady prawa materialnego i prawa procesowego z uwagi na ochronê szczególnych,
wyj¹tkowo donios³ych wartoœci. Odwo³anie siê przy wyk³adni przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do celów
ustawy jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego (uchwa³a SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03,
OSNC 2005/5, poz. 77; wyrok SN z dnia 3 lutego 2006 r., sygn. akt I CK 297/05, niepubl.). S¹d Najwy¿szy jest œwiadomy
wystêpuj¹cych obecnie praktyk, w których w miejsce klauzul wpisanych do rejestru powstaj¹ nowe, których skutki s¹ takie same,
ale które maj¹ zmodyfikowan¹ nieznacznie treœæ. Praktykê tak¹ nale¿y uznaæ za nagann¹ i sprzeczn¹ z celami instytucji
abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych. S¹d Najwy¿szy uznaje, i¿ wprowadzenie instytucji praktyk naruszaj¹cych zbiorowe
interesy konsumentów mia³o zapobiegaæ temu zjawisku. Dlatego odwo³uj¹c siê do argumentów o charakterze celowoœciowym
oraz kieruj¹c siê potrzeb¹ zapewnienia skutecznoœci art. 23a ustawy, nale¿y zaakceptowaæ pogl¹d, i¿ praktyka naruszaj¹ca
zbiorowe interesy konsumenta z art. 23a ustawy obejmuje równie¿ przypadki wprowadzania jedynie zmian kosmetycznych
polegaj¹cych na przestawieniu szyku wyrazów lub zast¹pieniu jednych wyrazów innymi, je¿eli tylko wyk³adnia postanowienia
pozwoli stwierdziæ, ze jego treœæ mieœci siê w hipotezie zakazanej klauzuli. Stosowanie klauzuli o zbli¿onej treœci do klauzuli
wpisanej do rejestru, która wywo³uje takie same skutki, godzi tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli
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identycznej co wpisana do rejestru. Akceptacja odmiennego pogl¹du zachêca³aby do obchodzenia art. 385 Kc oraz 479 Kpc
i prowadzi³a do podwa¿enia skutecznoœci ca³ego systemu. Prezes UOKiK by³by bowiem obowi¹zany do wytaczania kolejnych
powództw w sprawach, w których postanowienia wzorców ró¿ni¹ siê nieznacznie sposobem sformu³owania lub do ci¹g³ego
wytaczania powództw przeciwko temu samu przedsiêbiorcy. Skutkowa³aby wpisywaniem do rejestru kolejnych, bardzo podobnie
sformu³owanych klauzul, utrudniaj¹c korzystanie z rejestru i zmniejszaj¹c jego jasnoœæ i przejrzystoœæ.
19. Przyjêta powy¿ej rozszerzaj¹ca wyk³adnia art. 23a ustawy znajduje równie¿ uzasadnienie w dyrektywach 93/13 oraz 98/27, a tak¿e
orzecznictwie ETS dotycz¹cym zasady efektywnoœci. Dyrektywa 93/13 wymaga, by s¹dy lub organy administracyjne pañstw
cz³onkowskich zosta³y wyposa¿one w ,,odpowiednie i skuteczne œrodki, dziêki którym stosowanie niedozwolonych klauzul
w umowach konsumenckich zostanie wyeliminowane” (art. 7 dyrektywy 93/13). Dyrektywa 98/27 zosta³a uchwalona, poniewa¿
uznano, i¿ obowi¹zuj¹ce ówczeœnie mechanizmy zapewnienia zgodnoœci zachowañ przedsiêbiorców z wymogami wynikaj¹cymi
z dyrektyw konsumenckich nie pozwalaj¹ na szybkie zaprzestanie praktyk szkodliwych dla zbiorowych interesów konsumentów
(akapit 2 preambu³y dyrektywy 98/27). Natomiast zasada efektywnoœci polega na osi¹gniêciu celów prawa wspólnotowego
poprzez zapewnienia w³aœciwego wykonania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów systemu prawnego Wspólnoty. Wymaga, by
przepisy prawa krajowego by³y interpretowane w taki sposób, by zapewniæ skuteczn¹ ochron¹ uprawnieniom, jakie prawo
wspólnotowe przyznaje jednostkom. Adresatami obowi¹zków wynikaj¹cych z zasady efektywnoœci prawa wspólnotowego s¹
przede wszystkim s¹dy krajowe, które jako organy niezale¿ne i podlegaj¹ce tylko przepisom prawa, w tym prawa wspólnotowego,
stoj¹ na stra¿y zapewnienia efektywnej ochrony prawom i interesom jednostek (C-213/99 Factortame [1990] ECR I-243). Z zasady
efektywnoœci wynika obowi¹zek, niezale¿ny od treœci przepisów wspólnotowego prawa pierwotnego lub wtórnego, by prawo
krajowe zawiera³o przepisy zapewniaj¹ce skuteczne, odstraszaj¹ce sankcje za naruszenie uprawnieñ wynikaj¹cych z prawa
wspólnotowego (14/83 Von Colson i Kamann p. Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891). ETS orzek³, ¿e aczkolwiek przepisy
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dyrektywy nie wymaga³y wprost wprowadzenia do prawa krajowego ¿adnej szczególnej postaci sankcji, zapewnienie
skutecznoœci postanowieniom dyrektywy wymaga³o, by sankcje te gwarantowa³y w³aœciw¹ i skuteczn¹ ochronê. Na tej
podstawie przyjêto, ¿e sankcje z tytu³u z³amania zakazu dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ w procesie rekrutacyjnym musz¹ byæ
skuteczne i odstraszaj¹ce od przysz³ych naruszeñ. Dlatego nie powinny ograniczaæ siê do wynagrodzenia szkody w postaci zwrotu
wydatków zwi¹zanych z ubieganiem siê o posadê, poniesionych przez osobê, w stosunku do której dopuszczono siê dyskryminacji
(14/83 Von Colson i Kamann p. Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891, pkt 28). Z powy¿szego wynika, i¿ zdarzaj¹ siê sytuacje,
w których do zapewnienia skutecznoœci prawu wspólnotowemu nie wystarczy implementacja dyrektywy poprzez wydanie
odpowiednich przepisów, które pod wzglêdem treœciowym lub kompetencyjnym realizuj¹ cel dyrektywy. Osi¹gniêcie celu
dyrektywy mo¿e bowiem wymagaæ istnienia w systemie prawnym pañstwa cz³onkowskiego odpowiednich sankcji. W sprawie
Colson i Kamann niedostatek sankcji mia³ byæ uzupe³niony przez odpowiedni¹ interpretacjê prawa niemieckiego przez s¹d.
Obecnie przyjmuje siê, i¿ je¿eli dyrektywa nie przewiduje szczególnych kar za naruszenie wynikaj¹cych z niej uprawnieñ lub odsy³a
w tym zakresie do prawa krajowego, art. 10 TWE wymaga by pañstwo cz³onkowskie podjê³y wszelkie œrodki do zapewnienia
stosowania i efektywnoœci prawa wspólnotowego (C-382/92 Komisja p. Wielkiej Brytanii [1994] ECR I-2435). Gdy akt prawa
wspólnotowego nie przewiduje sankcji za naruszenie wynikaj¹cych z niego praw, nie wystarczy odpowiednie zastosowanie
przepisów praw krajowego w celu uzupe³niania luki. ETS wymaga, by prawo krajowe przewidywa³o wprost kary, które s¹
efektywne, proporcjonalne i zniechêcaj¹ do naruszania praw podmiotowych. Brak takich sankcji stanowi naruszenie prawa
wspólnotowego. Odnosz¹c powy¿sze regu³y do stanu prawnego niniejszej sprawy nale¿y uznaæ, i¿ uzasadniaj¹ one wskazan¹
powy¿ej wyk³adniê art. 23a ustawy, wymagaj¹c wrêcz odejœcia - przynajmniej w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego - od
zasady in dubio pro libertatem. Treœæ art. 7 dyrektywy 93/13 w zestawieniu z celami oraz art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy 98/27 realizuje
sformu³owany w orzecznictwie ETS obowi¹zek zapewnienia skutecznych sankcji, w tym sankcji o charakterze administracyjnym,
za dzia³ania naruszaj¹ce prawa konsumentów. Determinuje to wyk³adniê przepisów prawa krajowego, na pierwszy plan
wysuwaj¹c potrzebê zapewnienia skutecznoœci przepisom chroni¹cym konsumentów. Zdaniem S¹du Najwy¿szego mo¿liwoœæ
uznania zachowania przedsiêbiorcy polegaj¹cego na stosowaniu postanowieñ wzorców umownych, które nie maj¹c identycznego
45
brzmienia z treœci postanowieñ wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w sposób istotny zwiêksza skutecznoœæ
obu instytucji (tj. niedozwolonych postanowieñ umownych oraz praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumenta),
zniechêcaj¹c przedsiêbiorców do obchodzenia wpisów dokonanych w rejestrze niedozwolonych postanowieñ, przyczynia siê do
podniesienia poziomu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w sposób odpowiadaj¹cy wymogom
wynikaj¹cym z art. 76 Konstytucji RP oraz art. 2 i 3 t) TWE.
Bior¹c powy¿sze pod rozwagê, S¹d Najwy¿szy udzieli³ odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne, jak w sentencji
uchwa³y.
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