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20
DECYZJA
z dnia 3 stycznia 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RKT-3/2006)
Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080) 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 (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.)
I. Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w toku prowadzonego na wniosek Katowickiego
Towarzystwa Kapita³owego „Sport” Sp. z o.o. w Katowicach postêpowania antymonopolowego w sprawie podejrzenia
nadu¿ywania przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku sportowej prasy
codziennej poprzez:
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1. stosowanie na terenie województwa œl¹skiego nieuczciwych cen „Przegl¹du Sportowego”, co mo¿e prowadziæ do naruszenia
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
2. przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji, poprzez stosowanie na terenie
województwa œl¹skiego ceny detalicznej dziennika „Przegl¹d Sportowy” w wysokoœci 1 z³, w celu eliminacji z rynku jedynego
konkurenta, tj. Wnioskodawcy - wydawcy dziennika „Sport”, co mo¿e byæ niezgodne z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
3. podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, polegaj¹cy na stosowaniu na obszarze województwa œl¹skiego ceny detalicznej
sprzeda¿y dziennika „Przegl¹d Sportowy” w wysokoœci znacznie ni¿szej ni¿ stosowana w sprzeda¿y tego tytu³u na innych
obszarach Polski, co mo¿e byæ sprzeczne z art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
zobowi¹zuje siê Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie do zaniechania sprzeda¿y dziennika „Przegl¹d Sportowy” na
terenie województwa œl¹skiego po cenie ni¿szej ni¿ 1,80 z³.
II. Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w postêpowaniu antymonopolowym prowadzonym na
wniosek Katowickiego Towarzystwa Kapita³owego „Sport” Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Marquard Media Polska Sp. z o.o.
w Warszawie, okreœla siê termin obowi¹zywania niniejszej decyzji do dnia 14 kwietnia 2006 r., nie d³u¿ej jednak ni¿ do czasu
wydania decyzji koñcz¹cej postêpowanie w niniejszej sprawie.
UZASADNIENIE
W imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej organem antymonopolowym), na wniosek
Katowickiego Towarzystwa Kapita³owego „Sport” Sp. z o.o. w Katowicach (zwanego tak¿e wnioskodawc¹ lub KTK „Sport”), wszczête
zosta³o postêpowanie antymonopolowe pod zarzutem stosowania przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie (zwan¹ dalej
spó³k¹ Marquard) praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na:
1. stosowaniu na terenie województwa œl¹skiego nieuczciwych cen „Przegl¹du Sportowego”, co mo¿e prowadziæ do naruszenia
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹),
2. przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji, poprzez stosowanie na terenie
województwa œl¹skiego ceny detalicznej dziennika „Przegl¹d Sportowy” w wysokoœci 1 z³, w celu eliminacji z rynku jedynego
konkurenta, tj. Wnioskodawcy - wydawcy dziennika „Sport”, co mo¿e byæ niezgodne z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy ochronie
konkurencji i konsumentów,
3. podziale rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, polegaj¹cm na stosowaniu na obszarze województwa œl¹skiego ceny
detalicznej sprzeda¿y dziennika „Przegl¹d Sportowy” w wysokoœci znacznie ni¿szej ni¿ stosowana w sprzeda¿y tego tytu³u na
innych obszarach Polski, co mo¿e byæ sprzeczne z art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wnioskodawca poinformowa³, ¿e do dnia 10 marca 2005 r. prawa do wydawania dziennika „Sport” przys³ugiwa³y spó³ce
Marquard na mocy umowy licencyjnej z dnia 31 sierpnia 2000 r. pomiêdzy KTK „Sport” a t¹ spó³k¹. Przedmiotowa umowa
gwarantowa³a samodzieln¹ pozycjê tytu³u „Sport” na rynku prasy, a jej strony zobowi¹za³y siê do rozwijania i utrzymywania takiej
pozycji tytu³u. Na podstawie ww. umowy „Sport” ukazywa³ siê na terenie trzech województw, tj. województwa œl¹skiego,
dolnoœl¹skiego i opolskiego. Pod koniec roku 2004 r. skar¿ona spó³ka podjê³a decyzjê o zaprzestaniu sprzeda¿y „Sportu”
w województwie dolnoœl¹skim wskazuj¹c, ¿e przynosi³o to straty. Kolejnym krokiem zmierzaj¹cym do wyeliminowania konkurenta
z rynku by³o, zdaniem wnioskodawcy, podjêcie przez spó³kê Marquard decyzji o ca³kowitym zawieszeniu wydawania „Sportu”, co
zosta³o og³oszone redakcji „Sportu” w marcu 2005 r. W wyniku tego spó³ka KTK „Sport” wypowiedzia³a umowê licencyjn¹
i niezw³ocznie rozpoczê³a samodzielnie wydawaæ „Sport”. Wnioskodawca podniós³, ¿e wobec nieudanej próby uniemo¿liwienia mu
dzia³ania na rynku codziennej prasy sportowej, spó³ka Marquard podjê³a kolejne starania ukierunkowane na os³abienie konkurencji.
Dnia 23 lipca 2005 r. dosz³o do obni¿enia ceny „Przegl¹du Sportowego”, sprzedawanego na obszarze województwa œl¹skiego do 1 z³
za egzemplarz, podczas gdy na pozosta³ym terenie cena nie uleg³a zmianie i wynosi³a, w zale¿noœci od dnia tygodnia, 1,80 z³, 2 z³ lub
2,20 z³. W obliczu powy¿szych okolicznoœci spó³ka KTK „Sport” z³o¿y³a wniosek o wszczêcie niniejszego postêpowania.
Wnioskodawca wyst¹pi³ tak¿e o zastosowanie œrodka zabezpieczaj¹cego, okreœlonego w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, polegaj¹cego na zobowi¹zaniu w drodze decyzji przedsiêbiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyk, do
zaniechania okreœlonych dzia³añ w celu zapobie¿enia istniej¹cym zagro¿eniom. W niniejszym przypadku zwrócono siê o zobowi¹zanie
Marquard Media Polska Sp. z o.o. do zaniechania sprzeda¿y „Przegl¹du Sportowego” na terenie województwa œl¹skiego po cenie
ni¿szej ni¿ na terenie pozosta³ych województw, tj. ni¿szej ni¿ 1,80 z³. Uzasadniaj¹c z³o¿enie wymienionego wniosku przedsiêbiorca
podniós³, ¿e dalsze stosowanie zarzucanych przeciwnej stronie praktyk bêdzie mia³o nieodwracalne skutki w strukturze rynku.
Wstrzymanie wydawania okreœlonego tytu³u prowadzi do zmiany wyborów dokonywanych przez konsumentów, w zwi¹zku z czym
trudny, a wrêcz niemo¿liwy jest powrót na rynek i odzyskanie wczeœniej zajmowanej na nim pozycji. Wyeliminowanie spó³ki KTK
„Sport” z rynku ograniczonego do terenu województwa œl¹skiego spowodowa³oby najprawdopodobniej wy³¹czenie jej z ca³ego rynku,
co w konsekwencji prowadzi³oby do tego, ¿e Marquard Media Polska Sp. z o.o. uzyska³aby pozycjê monopolisty na krajowym rynku
codziennej prasy sportowej.
Spó³ka Marquard podnios³a, ¿e w niniejszym przypadku nie jest zasadne u¿ycie œrodka zabezpieczaj¹cego z art. 88 ust. 1 ustawy
antymonopolowej, gdy¿ ten winien byæ stosowany jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach, w których silna pozycja dominuj¹ca
przedsiêbiorcy oraz fakt nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej nie budz¹ w¹tpliwoœci. Spó³ka Marquard podnios³a, ¿e we wniosku nie
wykazano, i¿ obni¿enie ceny sprzeda¿y „Przegl¹du Sportowego” rzeczywiœcie zagra¿a istnieniu „Sportu” na rynku. Przedsiêbiorca
odniós³ siê tak¿e do kwestii rynku w³aœciwego. Wskaza³ on, ¿e rynek, na którym dzia³aj¹ obie strony niniejszego postêpowania zosta³
b³êdnie wyznaczony. Nie jest to bowiem, zdaniem spó³ki Marquard, rynek krajowy codziennej prasy sportowej. Przedsiêbiorca
podniós³, ¿e konkurencyjne w stosunku do dzienników sportowych s¹ tak¿e dzienniki ogólnotematyczne zarówno krajowe, jak
i lokalne. Dzienniki te zawieraj¹ treœci o tematyce sportowej, poszerzane s¹ o dodatki poœwiêcone wy³¹cznie takiej problematyce.
Z uwagi na to, w opinii spó³ki Marquard, konkuruje ona nie tylko z wydawc¹ dziennika „Sport”, ale tak¿e z wydawcami dzienników
ogólnotematycznych. Spó³ka Marquard wskaza³a na cechê odró¿niaj¹c¹ „Przegl¹d Sportowy” od „Sportu”. Przedsiêbiorca ten
podniós³, ¿e oba dzienniki faktycznie koncentruj¹ siê wokó³ tematyki sportowej, jednak¿e „Przegl¹d Sportowy” skupia siê na
pog³êbionej analizie wydarzeñ sportowych, a „Sport” zbli¿a siê do prasy typu bulwarowego, koncentruje siê na ciekawostkach
i sensacjach ze œwiata sportu. W zwi¹zku z tym, zdaniem spó³ki Marquard, oba tytu³y trafiaj¹ do czytelników o ró¿nych preferencjach
i oczekiwaniach.
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Skar¿ona spó³ka odnios³a siê do zarzutu dotycz¹cego podjêcia przez ni¹ decyzji o zaprzestaniu wydawania dziennika „Sport”.
Argumentowa³a, ¿e przedmiotowa decyzja by³a konsekwencj¹ systematycznie pogarszaj¹cych siê wyników finansowych ww. tytu³u
oraz tego, ¿e dzia³alnoœæ polegaj¹ca na wydawaniu „Sportu” by³a nierentowna. Spó³ka Marquard podnios³a równie¿, ¿e nie prowadzi³a
akcji, w której przekazywa³aby informacjê na temat tego, ¿e „Sport” przestanie siê ukazywaæ, a jedynie opublikowa³a w „Przegl¹dzie
Sportowym” po¿egnanie. Spó³ka Marquard zorganizowa³a konkurs dla sprzedawców gazet, w którym nagradzani mieli byæ ci
sprzedawcy, którzy oferowali „Przegl¹d Sportowy”. Pocz¹tkowo ulotki informuj¹ce o powy¿szym konkursie zawiera³y informacjê
o tym, ¿e „Sport” przestanie siê ukazywaæ, a po powziêciu wiadomoœci, ¿e wydawanie „Sportu” bêdzie kontynuowane, spó³ka
Marquard skierowa³a do sprzedawców ulotki pozbawione wzmianki o znikniêciu „Sportu”.
Wydawca „Przegl¹du Sportowego” podniós³, ¿e spotyka siê na rynku z konkurencj¹ ze strony dzienników regionalnych
i ogólnopolskich, w tym tabloidów, co objawia siê spadkiem sprzeda¿y jego dziennika. W zwi¹zku z istnieniem silnej konkurencji, wielu
wydawców podejmuje próby zwiêkszenia sprzeda¿y swoich tytu³ów poprzez obni¿enie ceny. Mniejsze wp³ywy ze sprzeda¿y s¹
rekompensowane przychodami z reklam. W zwi¹zku z tym, ¿e obni¿enie ceny na terenie ca³ego kraju by³oby obarczone zbyt du¿ym
ryzykiem, spó³ka zdecydowa³a siê na wprowadzenie ni¿szej ceny na terenie tylko jednego województwa. Wybór województwa
œl¹skiego wynika z tego, ¿e obszar ten charakteryzuje siê cechami szczególnymi, jak du¿a gêstoœæ zaludnienia, stosunkowo znaczna
pauperyzacja czêœci spo³eczeñstwa oraz silne tradycje sportowe, w tym tradycje czytelnicze. Marquard Media Polska Sp. z o.o.
wskaza³a te¿, ¿e zastosowanie œrodka zabezpieczaj¹cego, okreœlonego w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
wi¹za³oby siê ze sztywnym okreœleniem ceny „Przegl¹du Sportowego” na terenie ca³ego kraju, jako ceny nie ni¿szej ni¿ 1,80 z³, a tak¿e
zniweczy³oby jej dotychczasowe dzia³ania, polegaj¹ce na badaniu mo¿liwoœci obni¿enia ceny wydawanego przez ni¹ dziennika.
W odpowiedzi na ¿¹danie KTK „Sport” zawarte we wniosku o wszczêcie niniejszego postêpowania, skar¿ona spó³ka wskaza³a, ¿e
jest gotowa podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu ugodowe zakoñczenie przedmiotowej sprawy. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e spó³ka
ta nie poinformowa³a o podjêtych lub planowanych dzia³aniach zmierzaj¹cych do zaniechania stosowania kwestionowanych dzia³añ,
ani te¿ nie udokumentowa³a podjêcia takich starañ.
W toku niniejszego postêpowania ograniczono KTK „Sport” prawo wgl¹du do materia³u dowodowego w czêœci, w jakiej zawiera
on tajemnicê przedsiêbiorstwa spó³ki Marquard. Za tajemnicê przedsiêbiorstwa skar¿onej spó³ki uznano dane obejmuj¹ce kalkulacjê
kosztów wydania „Przegl¹du Sportowego” oraz informacje na temat planowanych, w zwi¹zku ze zmianami zachodz¹cymi na rynku
prasy, dzia³aniami maj¹cymi na celu przeobra¿enie i dostosowanie „Przegl¹du Sportowego” do obecnie istniej¹cych warunków.
Organ antymonopolowy ustali³, co nastêpuje.
Nakrajowymrynkuprasycodziennejukazuj¹siêobecniedwadziennikipoœwiêconesportowi,tj.„Przegl¹dSportowy”,wydawanyprzezMarquard
MediaPolskaSp.zo.o.wWarszawieoraz„Sport”,wydawanyprzezKatowickieTowarzystwoKapita³owe„Sport”Sp.zo.o. w Katowicach. „Przegl¹d
Sportowy” sprzedawany jest na terenie ca³ego kraju, podczas gdy „Sport” ukazuje siê obecnie na terenie województw: œl¹skiego, opolskiego,
dolnoœl¹skiego, ma³opolskiego, œwiêtokrzyskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Do marca 2005 r. na terenie województwa
ma³opolskiego ukazywa³ siê równie¿ dziennik sportowy „Tempo”, którego wydawc¹ by³a spó³ka Marquard. Obecnie niniejszym tytu³em
opatrywany jest pi¹tkowy dodatek do „Przegl¹du Sportowego”, wydawanego przez spó³kê Marquard.
Na mocy umowy licencyjnej z dnia 31 sierpnia 2000 r. prawa do wydawania dziennika „Sport” oraz znaku towarowego
przys³ugiwa³y Marquard Media Polska Sp. z o.o., podczas gdy ogó³ praw i obowi¹zków wydawniczych zwi¹zanych z wydawaniem
dziennika „Sport” przys³ugiwa³ KTK „Sport”. Pod koniec 2004 r. spó³ka Marquard wycofa³a „Sport” z województwa dolnoœl¹skiego,
o czym wnioskodawca zosta³ poinformowany przez czytelników oraz kolporterów. Zawieszenie przez spó³kê Marquard wydawania
dziennika „Sport” spowodowa³o wypowiedzenie ww. umowy licencyjnej przez KTK „Sport” oraz podjêcie samodzielnego wydawania
dziennika „Sport” przez wnioskodawcê.
Cena wydania „Przegl¹du Sportowego” we wtorki, œrody, czwartki i soboty wynosi 1,80 z³, w poniedzia³ki 2 z³, a w pi¹tki 2,20 z³.
Odrêbna cena jest ustalana tak¿e dla wydañ dziennika z dodatkiem „Skarb Kibica”. Dnia 23 lipca 2005 r. cena ww. tytu³u uleg³a
obni¿eniu na terenie województwa œl¹skiego, gdzie jest ona obecnie równa 1 z³ we wszystkie dni tygodnia.
W czerwcu 2005 r. iloœæ sprzedanych egzemplarzy „Sportu” wynios³a [...], a iloœæ sprzedanych egzemplarzy „Przegl¹du
Sportowego” by³a w tym samym czasie równa [...]. Na tej podstawie ustalono procentowy udzia³ obu przedsiêbiorców w krajowym
rynku codziennej prasy sportowej, który wyniós³ [...]% w przypadku wnioskodawcy oraz ok. [...]% w przypadku spó³ki Marquard.
Z zestawienia dotycz¹cego œredniej iloœci sprzeda¿y obu dzienników w lipcu, sierpniu i wrzeœniu 2005 r. wynika, ¿e na terenie
województwa œl¹skiego zanotowano [...] wzrost sprzeda¿y „Sportu” we wrzeœniu w stosunku do wysokoœci sprzeda¿y w lipcu,
podczas gdy w tym samym okresie wysokoœæ sprzeda¿y „Przegl¹du Sportowego” na terenie Œl¹ska wzros³a o niemal [...].
Jednoczeœnie ustalono, ¿e w analizowanym okresie, sprzeda¿ „Sportu” wzros³a o [...]% na terenie województwa dolnoœl¹skiego,
o [...]% na terenie województwa opolskiego i zmala³a na terenie województwa ma³opolskiego o [...]%. W wy¿ej okreœlonym terminie
sprzeda¿ „Przegl¹du Sportowego” w tych samych województwach wzros³a odpowiednio o [...]%, [...]% i blisko [...]%. Na podstawie
zestawienia dotycz¹cego iloœci sprzedanych egzemplarzy „Sportu” w lipcu i sierpniu 2005 r. ustalono, ¿e ponad [...]% sprzeda¿y tego
tytu³u dokonuje siê na terenie województwa œl¹skiego.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Przes³ank¹ wstêpn¹, która musi zostaæ ustalona w toku postêpowania antymonopolowego jest to, czy dosz³o do naruszenia
interesu publicznoprawnego. W œwietle art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, celem regulacji w niej przyjêtej
jest zapewnienie rozwoju konkurencji, ochrona przedsiêbiorców nara¿onych na stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê
i ochrona interesów konsumentów. Ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny i s³u¿y ochronie interesu
ogólnospo³ecznego. Znajduje ona zastosowanie tylko wówczas, gdy zagro¿ony lub naruszony zostaje interes publiczny, polegaj¹cy na
zapewnieniu w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Wymienione w art. 1 cele ustawy zosta³y okreœlone jako
równorzêdne, co sprawia, ¿e praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê obejmuj¹ nie tylko te, które godz¹ w konkurencjê, ale równie¿ te, które
- podejmowane przez przedsiêbiorców posiadaj¹cych pozycjê dominuj¹c¹ - nie godz¹c wprost w konkurencjê, naruszaj¹ interesy
innych uczestników rynku. Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê mo¿na zatem podzieliæ na praktyki antykonkurencyjne, wywieraj¹ce
bezpoœredni wp³yw na stan lub rozwój konkurencji i interesy konkurencyjne innych przedsiêbiorców oraz praktyki eksploatacyjne,
których istot¹ jest uzyskanie korzyœci kosztem innych podmiotów.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 29 maja 2001 r. (sygn. akt I CKN 1217/98) stwierdzi³, ¿e ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów ingeruje, gdy w wyniku pewnych ogólnych zjawisk zagro¿ona zosta³a konkurencja jako taka, konkurencja jako zjawisko
instytucjonalne, a nie gdy dosz³o wy³¹cznie do naruszenia interesu indywidualnego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zachodz¹ takie sytuacje,
w których naruszenie interesu indywidualnego jest powi¹zane z naruszeniem interesu publicznego. S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia
26 lutego 2004 r. (sygn. akt III SK 2/04) zwa¿y³, ¿e dopuszcza siê uznanie, i¿ poprzez naruszenie interesu indywidualnego dochodzi do
naruszenia interesu publicznego, tj. ,,je¿eli indywidualne pogwa³cenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
mog³oby w jakikolwiek sposób prowadziæ do ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywo³uj¹ lub
mog¹ wywo³ywaæ zakazane skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Uwzglêdniaj¹c powy¿sze orzecznictwo nale¿y przyj¹æ, ¿e organ antymonopolowy mo¿e podejmowaæ dzia³ania wynikaj¹ce
z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wy³¹cznie wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, ¿e dosz³o do naruszenia interesu
publicznego. Naruszenie interesu publicznoprawnego stanowi zatem warunek sine qua non uznania kompetencji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rozstrzygniêcia okreœlonej sprawy. Interes publiczny zostaje naruszony wówczas, gdy
oceniane dzia³ania godz¹ w interesy ogólnospo³eczne i dotykaj¹ szerszego krêgu uczestników rynku, a poprzez to powoduj¹ zaburzenia
w prawid³owym funkcjonowaniu tego rynku.
W niniejszym przypadku zachodzi obawa, ¿e dzia³ania spó³ki Marquard mog¹ wywrzeæ bezpoœredni wp³yw na sytuacjê
wnioskodawcy, tj. mog¹ doprowadziæ do znacznego obni¿enia wysokoœci sprzeda¿y dziennika „Sport” na terenie województwa
œl¹skiego. Konsekwencj¹ tego mo¿e byæ ca³kowity brak mo¿liwoœci dzia³ania wnioskodawcy na rynku sportowej prasy codziennej.
W przypadku osi¹gniêcia powy¿szego skutku, tj. wyeliminowania z rynku jedynego konkurenta, dzia³ania skar¿onej spó³ki
doprowadzi³yby do zmiany w strukturze krajowego rynku codziennej prasy sportowej, polegaj¹cej na uzyskaniu przez spó³kê Marquard
pozycji monopolisty. Z tego wzglêdu przyjêto, ¿e istnieje zagro¿enie naruszenia interesu publicznoprawnego.
Na mocy art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazano nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na okreœlonym rynku.
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e samo posiadanie pozycji dominuj¹cej nie jest zakazane. Cech¹ bezprawnoœci zostaj¹ obarczone
dzia³ania wymienione w art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku, gdy s¹ one podejmowane przez podmioty
zajmuj¹ce pozycjê dominuj¹c¹ na okreœlonym rynku. Ich dzia³ania oddzia³uj¹ na rynek w znacznym stopniu, a konsekwencj¹ tego mo¿e
byæ os³abienie konkurencji, wyeliminowanie konkurentów z rynku, zmiana jego struktury. Dla uznania dzia³ania przedsiêbiorcy za
niedozwolon¹ praktykê wystarczy, aby zaistnia³o okreœlone zagro¿enie, a nie jest konieczne wyst¹pienie negatywnego skutku.
W myœl art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
stron¹ postêpowania mo¿e byæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie, albo kto ¿¹da czynnoœci
organu ze wzglêdu na swój interes prawny lub obowi¹zek. Zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej z wnioskiem
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego w zwi¹zku z podejrzeniem naruszenia przepisów tej ustawy mo¿e wyst¹piæ
przedsiêbiorca, który wyka¿e swój interes prawny. W niniejszym przypadku wnioskodawc¹ jest Katowickie Towarzystwo Kapita³owe
„Sport” Sp. z o.o., a stron¹ przeciwn¹ Marquard Media Polska Sp. z o.o. Obie strony postêpowania s¹ przedsiêbiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Wnioskodawca wykaza³ swój
interes prawny wskazuj¹c, ¿e praktyki podejmowane przez spó³kê Marquard mog¹ bezpoœrednio oddzia³ywaæ na jego sytuacjê na
rynku.
Niniejsze postêpowanie zosta³o wszczête pod zarzutami nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku codziennej prasy
sportowej. Art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej stanowi, ¿e „rynek w³aœciwy, to rynek towarów, które ze wzglêdu na ich
przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, s¹ uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s¹ oferowane na obszarze,
na którym, ze wzglêdu na ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen
i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji”. W tym przypadku wyodrêbniono rynek prasy, któr¹ nale¿y odró¿niæ od innych
mediów, jak np. radia czy telewizji, w których stosuje siê odmienne sposoby przekazywania wiadomoœci. Zasadnoœæ podzia³u rynku
mediów na poszczególne sektory zosta³a uznana tak¿e przez Komisjê Europejsk¹, która w sprawie IV/M.1401 (Recoletos/Uniseda)
stwierdzi³a, ¿e rynek prasy nale¿y odró¿niæ od rynków innych mediów. W tej samej decyzji Komisja Europejska wskaza³a, ¿e z ogó³u
prasy nale¿y wyodrêbniæ grupê dzienników, gdy¿ te ze wzglêdu na czêstotliwoœæ ukazywania siê, a w wyniku tego ze wzglêdu na
charakter zawieranych w nich informacji, stanowi¹ grupê odrêbn¹ od innych wydawnictw, jak np. tygodniki czy miesiêczniki. Powy¿sze
potwierdzono równie¿ w decyzji w sprawie IV/M.1455 (Gruner + Jahr/Financial Times). W ww. decyzjach Komisji Europejskiej
wskazano tak¿e, ¿e zasadnicze znaczenie ma treœæ informacji zawieranych w dziennikach, tematyka wokó³ jakiej siê koncentruj¹,
z uwagi na co rynek codziennej prasy nale¿y podzieliæ na rynek prasy ogólnotematycznej, prasy sportowej i finansowej. Pomimo i¿
zagadnienia sportowe s¹ prezentowane tak¿e w prasie ogólnotematycznej, nale¿a³o uznaæ, ¿e w przypadku takiej prasy, tematy
sportowe podejmowane s¹ w sposób bardziej ogólny, dotycz¹ najwa¿niejszych wydarzeñ, a ich zakres jest mniejszy. Istotne wiêc jest
to, ¿e dzienniki sportowe koncentruj¹ siê na w¹sko zakreœlonej dziedzinie i zasadniczo nie wychodz¹ poza g³ówn¹ tematykê
czasopisma. Fakt, ¿e wp³yw na wysokoœæ sprzeda¿y dzienników sportowych mog¹ mieæ dzia³ania podejmowane przez wydawców
prasy ogólnotematycznej nie przes¹dza o braku mo¿liwoœci wyodrêbnienia osobnego rynku prasy sportowej. Z uwagi na powy¿sze,
w niniejszej sprawie wyodrêbniono rynek codziennej prasy sportowej. Rynek w³aœciwy w tym przypadku jest rynkiem krajowym. Takie
jego oznaczenie w ujêciu geograficznym jest podyktowane barierami jêzykowymi, na jakie napotykaj¹ wydawcy czasopism.
Uzasadnieniem dla ograniczenia rynku do granic jednego pañstwa jest równie¿ zakres przekazywanych informacji. Konkuruj¹ce ze
sob¹ dzienniki mog¹ ukazywaæ siê na terenie, na jakim odbiorcy pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim, w zwi¹zku z czym nie jest w niniejszej
sprawie zasadne wyodrêbnianie rynków lokalnych. Fakt, ¿e jeden z tytu³ów ukazuje siê tylko na czêœci terytorium Polski nie przes¹dza
o mo¿liwoœci jego kolportowania na pozosta³ym terenie. Zawartoœæ merytoryczna obu dzienników pozwala na ich sprzeda¿ na terenie
ca³ego kraju. W zwi¹zku z tym nale¿a³o uznaæ, ¿e wnioskodawca s³usznie wskaza³, ¿e nale¿y rozwa¿yæ sytuacjê na rynku
ogólnokrajowym. S³usznoœæ oznaczenia rynku codziennej prasy sportowej w ujêciu geograficznym jako rynku krajowego potwierdza
równie¿ orzecznictwo Komisji Europejskiej, która w sprawie IV/M.1401 wskaza³a, ¿e rynek prasy codziennej jest rynkiem krajowym ze
wzglêdu na bariery jêzykowe oraz oczekiwania odbiorców, dotycz¹ce zakresu informacji zawartych w okreœlonym tytule. Aby organ
antymonopolowy móg³ podj¹æ rozstrzygniêcie w toku postêpowania antymonopolowego, konieczne jest ustalenie, a w niniejszym
przypadku uprawdopodobnienie, czy skar¿ony przedsiêbiorca zajmuje pozycjê dominuj¹c¹ na okreœlonym rynku w³aœciwym.
W niniejszej sprawie okreœlono udzia³ przedsiêbiorców w krajowym rynku codziennej prasy sportowej, który zgodnie z danymi
dotycz¹cymi czerwca 2005 r. wynosi [...]% w przypadku wnioskodawcy i [...]% w przypadku spó³ki skar¿onej. Zgodnie z art. 4 pkt 9
ustawy antymonopolowej przez pozycjê dominuj¹c¹ przedsiêbiorcy rozumie siê tak¹ pozycjê tego przedsiêbiorcy, która „umo¿liwia mu
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym przez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania w znacznym zakresie niezale¿nie
od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³
w rynku przekracza 40%”. W zwi¹zku z powy¿szym w niniejszym przypadku nale¿a³o stwierdziæ, ¿e udzia³ spó³ki Marquard znacznie
przewy¿sza okreœlony próg 40%, co przes¹dzi³o o uznaniu, ¿e spó³ka Marquard posiada pozycjê dominuj¹c¹ na krajowym rynku
codziennej prasy sportowej.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeœli w toku postêpowania antymonopolowego zostanie
uprawdopodobnione, ¿e dalsze stosowanie zarzucanej praktyki mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne do unikniêcia zagro¿enia dla
konkurencji, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e przed zakoñczeniem postêpowania, w drodze decyzji,
zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê, któremu jest zarzucane stosowanie danej praktyki, do zaniechania okreœlonych dzia³añ w celu
zapobie¿enia tym zagro¿eniom. W decyzji, o której mowa powy¿ej, okreœla siê czas jej obowi¹zywania, nie d³u¿szy ni¿ do chwili
wydania decyzji koñcz¹cej postêpowanie administracyjne.
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By mo¿na by³o zastosowaæ œrodek okreœlony w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów musz¹ zostaæ
spe³nione dwie przes³anki, tj. nale¿y uprawdopodobniæ, ¿e przedsiêbiorca stosuje zarzucan¹ mu praktykê oraz ¿e dalsze jej stosowanie
mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne do unikniêcia zagro¿enia dla konkurencji. W decyzji wydanej na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy
antymonopolowej nie jest konieczne stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy, a zatem jego udowodnienie, lecz wystarczy
uprawdopodobniæ, ¿e do naruszenia takiego dosz³o. W œwietle wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego - Oœrodka Zamiejscowego
w Gdañsku z dnia 20 kwietnia 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 340/94) „Uprawdopodobnienie okreœlonej okolicznoœci nie jest równoznaczne
z jej pe³nym udowodnieniem. Wystarczaj¹ tak¿e dowody poœrednie i domniemania faktyczne, czyli wyci¹ganie logicznych wniosków
o faktach na podstawie innych ustalonych faktów”. Gdy przepisy prawa wymagaj¹, aby uprawdopodobniæ okreœlon¹ okolicznoœæ,
nale¿y wykazaæ, ¿e istnieje realna mo¿liwoœæ przyjêtego domniemania.
W niniejszym przypadku ustalono, ¿e strony niniejszego postêpowania dzia³aj¹ na krajowym rynku codziennej prasy sportowej.
Uprawdopodobniono tak¿e, ¿e spó³ka Marquard zajmuje na tym rynku pozycjê dominuj¹c¹. W dalszej kolejnoœci konieczne jest
uprawdopodobnienie, ¿e przedsiêbiorca ten nadu¿ywa pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym w wyniku stosowania zarzucanych
mu praktyk, czyli:
1. stosuje na terenie województwa œl¹skiego nieuczciwe ceny „Przegl¹du Sportowego”, co mo¿e prowadziæ do naruszenia art. 8
ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej,
2. przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji, co mo¿e byæ niezgodne z art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy ochronie konkurencji i konsumentów,
3. dokona³ podzia³u rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, co mo¿e byæ sprzeczne z art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Niezbêdne jest tak¿e uprawdopodobnienie, ¿e dalsze stosowanie przedmiotowych praktyk mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne
do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji.
Ad 1.
Aby dosz³o do naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiêbiorca musi posiadaæ pozycjê
dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym, a dzia³anie jego musi polegaæ na bezpoœrednim lub poœrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym
cen nadmiernie wygórowanych albo ra¿¹co niskich, odleg³ych terminów p³atnoœci lub innych warunków zakupu albo sprzeda¿y
towarów. Spe³nienie pierwszej z ww. przes³anek zosta³o uprawdopodobnione, gdy¿ wykazano, ¿e spó³ka Marquard posiada [...] udzia³
w rynku krajowym sportowej prasy codziennej. Przedsiêbiorca na terenie ca³ej Polski, z wy³¹czeniem województwa œl¹skiego, stosuje
cenê jednostkow¹ egzemplarza wydania podstawowego „Przegl¹du Sportowego” równ¹ 1,80 z³. W poniedzia³ki cena „Przegl¹du
Sportowego” wynosi 2 z³, a w pi¹tki 2,20 z³. Cena egzemplarza wydañ specjalnych „Przegl¹du Sportowego” z za³¹czonym dodatkiem
„Skarb Kibica” w 2005 r. wynosi³a 2,50 z³, a 9 wrzeœnia 2005 r. 3,90 z³. KTK „Sport” podnios³o, ¿e cena na poziomie 1 z³ jest cen¹ ra¿¹co
nisk¹, poni¿ej kosztów produkcji i nie zapewniaj¹c¹ nie tylko zysku, ale te¿ zwrotu poniesionych nak³adów.
Z przedstawionych przez spó³kê Marquard kalkulacji bezpoœredniego kosztu wydania jednego egzemplarza „Przegl¹du
Sportowego” wynika, co nastêpuje [...].
Na podkreœlenie zas³uguje tak¿e fakt, ¿e cena „Przegl¹du Sportowego” poza terenem województwa œl¹skiego kszta³tuje siê na
poziomie 1,80 z³ - 2,20 z³, w zale¿noœci od dnia tygodnia. Skoro konieczne jest ró¿nicowanie ceny dziennika w ten sposób, ¿e w niektóre
dni jest ona wy¿sza ni¿ 1,80 z³, nale¿y domniemywaæ, ¿e nawet cena 1,80 z³ za „Przegl¹d Sportowy” w te dni powodowa³aby powstanie
straty lub nie pozwoli³aby na osi¹gniêcie zysku. Na tej podstawie mo¿na domniemywaæ, ¿e tym bardziej niezmienna cena 1 z³ nie pozwala
na pokrycie kosztów wydania b¹dŸ nie zapewnia osi¹gniêcia zysku. Tym samym uprawdopodobniono, ¿e cena stosowana przez spó³kê
Marquard jest cen¹ ra¿¹co nisk¹, a przez to nieuczciw¹. Aby przedsiêbiorca doprowadzi³ do powstania efektu antykonkurencyjnego
musi stosowaæ okreœlon¹ praktykê przez odpowiednio d³ugi czas. W niniejszym przypadku spó³ka Marquard obni¿y³a cenê
egzemplarza „Przegl¹du Sportowego” na terenie województwa œl¹skiego do 1 z³ dnia 23 lipca 2005 r. i stosuje j¹ do dnia wydania
niniejszej decyzji. W zwi¹zku z tym, ¿e cena 1 z³ jest stosowana przez oko³o piêæ miesiêcy nale¿a³o przyj¹æ, ¿e dzia³anie przedsiêbiorcy
ma charakter ustalonej praktyki. Cena jednostkowa egzemplarza dziennika jest cen¹ narzucan¹, nie ma bowiem mo¿liwoœci jej
negocjowania, ani zmiany. Okreœlenie ceny na poziomie 1 z³ mo¿e doprowadziæ do zmiany preferencji czytelników, którzy nabywaj¹c
tañszy „Przegl¹d Sportowy” zrezygnuj¹ z dro¿szego „Sportu”. W takiej sytuacji dosz³oby do wzmocnienia pozycji dominanta na rynku,
a w ostatecznoœci tak¿e do wyparcia jedynego konkurenta z rynku. Mo¿liwoœæ zaistnienia ww. skutków œwiadczy o tym, ¿e zagro¿ona
zosta³a konkurencja jako taka. Z uwagi na powy¿sze organ antymonopolowy uzna³, ¿e fakt nadu¿ywania przez spó³kê Marquard pozycji
dominuj¹cej na krajowym rynku codziennej prasy sportowej poprzez stosowanie na terenie województwa œl¹skiego nieuczciwych cen
„Przegl¹du Sportowego”, a tym samym naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zosta³
uprawdopodobniony.
Ad 2.
Kolejnym zarzutem postawionym przez wnioskodawcê jest zarzut naruszenia przez spó³kê Marquard art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
antymonopolowej w wyniku podejmowania dzia³añ polegaj¹cych na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do
rozwoju konkurencji, poprzez stosowanie na terenie województwa œl¹skiego ceny detalicznej dziennika „Przegl¹d Sportowy”
w wysokoœci 1 z³, co ma na celu eliminacjê z rynku jedynego konkurenta, tj. wnioskodawcy - w niniejszym postêpowaniu - wydawcy
dziennika „Sport”. Aby mo¿na by³o uznaæ, ¿e dosz³o do naruszenia ww. przepisu przedsiêbiorca musi posiadaæ pozycjê dominuj¹c¹ na
rynku w³aœciwym, a praktyka stosowana przez tego przedsiêbiorcê musi prowadziæ do przeciwdzia³ania ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do rozwoju konkurencji.
Pierwsza z ww. przes³anek zosta³a rozwa¿ona powy¿ej. W wyniku przyjêtych ustaleñ uprawdopodobniono, ¿e spó³ka Marquard
zajmuje pozycjê dominuj¹c¹ na krajowym rynku codziennej prasy sportowej. Praktyka opisana w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
antymonopolowej polega na stwarzaniu takich warunków, które uniemo¿liwiaj¹ rozwój konkurencji. Zakazane jest zatem samo
podejmowanie dzia³añ, które potencjalnie mog¹ wywrzeæ niekorzystne dla konkurencji skutki. Dla bytu praktyki nie jest konieczne
osi¹gniêcie skutku w postaci np. wyeliminowania konkurenta z rynku. Nie jest te¿ konieczne, aby dzia³anie przedsiêbiorcy
posiadaj¹cego pozycjê dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym by³o œwiadome lub celowe.
Analiza zgromadzonego materia³u dowodowego wykaza³a, ¿e spó³ka Marquard obni¿y³a cenê sprzeda¿y egzemplarza „Przegl¹du
Sportowego” na terenie województwa œl¹skiego do 1 z³. Jednoczeœnie na pozosta³ym terenie Polski cena tego dziennika pozosta³a bez
zmian. Organ antymonopolowy ustali³, ¿e przewa¿aj¹ca czêœæ sprzeda¿y „Sportu” dokonuje siê na terenie województwa œl¹skiego,
a wiêc jest to dla wnioskodawcy teren szczególnie wa¿ny, a wszelkie zmiany w wysokoœci sprzeda¿y dziennika w województwie
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œl¹skim rzutuj¹ na ca³okszta³t dzia³alnoœci spó³ki KTK „Sport”. Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sprzeda¿ „Przegl¹du
Sportowego” jest najwy¿sza w innych województwach ni¿ województwo œl¹skie, tj. w województwie mazowieckim i wielkopolskim.
Wysokoœæ sprzeda¿y nie stanowi wiêc uzasadnienia dla zmiany wysokoœci ceny na terenie województwa œl¹skiego. Powy¿sze daje
jednak podstawê do przyjêcia, ¿e dzia³anie spó³ki Marquard nakierowane jest na ograniczenie konkurencji na terenie ww.
województwa, a w konsekwencji tego - do zwiêkszenia swojej si³y na ca³ym rynku.
Jak podniós³ wnioskodawca, cena na poziomie 1,80 z³ za egzemplarz zapewnia pokrycie poniesionych kosztów oraz osi¹gniêcie
niewygórowanego zysku. Cena ni¿sza nie daje takich gwarancji. Z uwagi na to wnioskodawca nie ma mo¿liwoœci obni¿enia oznaczonej
ceny. W wyniku tego dosz³o do powstania sporej ró¿nicy pomiêdzy cenami obu dzienników, co powoduje, ¿e „Przegl¹d Sportowy”
mo¿e byæ uznawany przez nabywców za towar atrakcyjniejszy od „Sportu”.
Czynnikami decyduj¹cymi o zakupie okreœlonego tytu³u s¹: tematyka, czêstotliwoœæ ukazywania siê, cena, forma. Zarówno
„Przegl¹d Sportowy”, jak i „Sport” zawieraj¹ publikacje na tematy zwi¹zane ze sportem, oba tytu³y s¹ te¿ dziennikami. Preferencje co
do formy przekazu, stylu, jêzyka, nale¿¹ do sfery indywidualnych upodobañ odbiorców. W zwi¹zku z tym, czynnikiem odró¿niaj¹cym
oba wydawnictwa od siebie jest zasadniczo cena. W tym miejscu nale¿y zwa¿yæ, ¿e konkurowanie polegaj¹ce na obni¿aniu ceny
towaru jest co do zasady dopuszczalne. Stanowi ono jednak niedozwolon¹ praktykê w przypadku, gdy stosowana przez dominanta
cena jest cen¹ nieuczciw¹, np. ra¿¹co nisk¹. Podczas gdy wydawca dziennika ukazuj¹cego siê na terenie ca³ego kraju mo¿e
rekompensowaæ ewentualne straty zyskami ze sprzeda¿y na obszarze innych województw, gdzie „Przegl¹d Sportowy” jest dro¿szy, to
wydawca „Sportu”, nie chc¹c ponosiæ strat, bêdzie musia³ zachowaæ cenê na dotychczasowym poziomie, czyli wy¿sz¹ ni¿ stosowan¹
przez konkurenta. W takim przypadku podmiot posiadaj¹cy pozycjê dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym stwarza barierê, której inny
przedsiêbiorca nie mo¿e przekroczyæ, co powoduje powstanie warunków hamuj¹cych rozwój konkurencji.
W wyniku obni¿ki ceny „Przegl¹du Sportowego” sta³ on siê towarem bardziej atrakcyjnym dla nabywców. W okresie od lipca do
wrzeœnia 2005 r., odnotowano zmiany w wysokoœci sprzeda¿y obu dzienników na terenie województwa œl¹skiego. Zmiana ceny
„Przegl¹du Sportowego” zosta³a odnotowana przez nabywców i wywo³a³a skutek w postaci intensywnego wzrostu sprzeda¿y.
Utrzymywanie siê takiej tendencji mo¿e spowodowaæ zmiany w strukturze rynku, polegaj¹ce na zwiêkszeniu si³y rynkowej spó³ki
Marquard i zmniejszeniu udzia³u wnioskodawcy, z ca³kowitym wyeliminowaniem KTK „Sport” z rynku w³¹cznie. Z uwagi na powy¿sze
organ antymonopolowy uzna³, ¿e uprawdopodobniono naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej.
Ad. 3.
Trzeci z zarzutów dotyczy stosowania przez spó³kê Marquard praktyki opisanej w art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Aby dosz³o do naruszenia ww. przepisu przedsiêbiorca musi posiadaæ pozycjê dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym oraz
musi nast¹piæ podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
Powy¿ej uprawdopodobniono, ¿e spó³ka Marquard zajmuje pozycjê dominuj¹c¹ na krajowym rynku codziennej prasy sportowej.
W zwi¹zku z tym konieczne jest uprawdopodobnienie, ¿e dosz³o do spe³nienia tak¿e drugiej z przes³anek.
Poprzez obni¿enie ceny „Przegl¹du Sportowego” wy³¹cznie na terenie województwa œl¹skiego, dosz³o do wyodrêbnienia
z obszaru ca³ego kraju okreœlonego regionu i do podzia³u rynku wed³ug kryterium terytorialnego. Podzia³ ten mo¿na uznaæ za trwa³y,
gdy¿ obowi¹zuje od koñca lipca 2005 r., a wiêc od ok. piêciu miesiêcy. Sam podzia³ rynku wed³ug okreœlonych kryteriów wyczerpuje
znamiona praktyki opisanej w art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy antymonopolowej. Nie jest konieczne osi¹gniêcie skutku w postaci np. zmiany
struktury rynku czy wyeliminowania z rynku konkurenta. Dokonuj¹c podzia³u rynku przedsiêbiorca okreœli³ niejednolite warunki
sprzeda¿y tego samego dobra na ró¿nych obszarach. Podczas gdy w przewa¿aj¹cej czêœci Polski spó³ka Marquard stosuje ceny
sprzeda¿y „Przegl¹du Sportowego” na poziomie 1,80 z³ za wydanie podstawowe we wtorki, œrody, czwartki i soboty, 2 z³
w poniedzia³ki i 2,20 z³ w pi¹tki, to na terenie województwa œl¹skiego dokona³a obni¿ki ceny do 1 z³ i stosuje j¹ we wszystkie dni
tygodnia. Wy¿ej okreœlony podzia³ spowodowa³ powstanie warunków hamuj¹cych, a wrêcz uniemo¿liwiaj¹cych prawid³owy rozwój
konkurencji. Wskazuj¹c na okolicznoœæ, ¿e Marquard Media Polska Sp. z o.o. obni¿y³a cenê „Przegl¹du Sportowego” wy³¹cznie na
terenie jednego województwa, tj. województwa œl¹skiego, uprawdopodobniono, ¿e przedsiêbiorca ten dokona³ podzia³u rynku ze
wzglêdu na kryterium terytorialne, polegaj¹cego na stosowaniu na obszarze województwa œl¹skiego ceny detalicznej sprzeda¿y
dziennika „Przegl¹d Sportowy” w wysokoœci znacznie ni¿szej ni¿ stosowana w sprzeda¿y tego tytu³u na innych obszarach Polski.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e,
przed zakoñczeniem postêpowania antymonopolowego, zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê, któremu zarzuca siê stosowanie praktyki, do
zaniechania okreœlonych dzia³añ, gdy zostanie uprawdopodobnione, ¿e dalsze stosowanie zarzucanych praktyk mo¿e spowodowaæ
powa¿ne i trudne do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji. W ocenie organu antymonopolowego, z uwagi na charakter zarzucanych
spó³ce Marquard praktyk oraz maj¹c na wzglêdzie materia³ dowodowy zgromadzony w toku niniejszego postêpowania, mo¿na mówiæ
o uprawdopodobnieniu naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 1, 5 i 8 ustawy antymonopolowej. W nastêpstwie dzia³añ spó³ki Marquard dochodzi
do zagro¿enia interesu publicznoprawnego. Skutki jej dzia³añ maj¹ wp³yw nie tylko na sytuacjê konkurencyjnego podmiotu, lecz tak¿e
na szerszy kr¹g uczestników rynku oraz konkurencji jako takiej. W niniejszej sprawie uprawdopodobniono, ¿e spó³ka Marquard stosuje
zakazane prawem praktyki, ograniczaj¹c konkurencjê na krajowym rynku codziennej prasy sportowej, co ma istotny wp³yw na stan
konkurencji i jej rozwój. Okolicznoœci niniejszej sprawy uprawdopodobniaj¹ jednoczeœnie, ¿e dalsze stosowanie przez spó³kê Marquard
zarzucanych jej praktyk mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji.
Informacje zawarte we wniosku o wszczêcie niniejszego postêpowania antymonopolowego oraz okolicznoœci znajduj¹ce
potwierdzenie w aktach sprawy pozwoli³y, w ocenie organu antymonopolowego, na przyjêcie, ¿e uprawdopodobniono stosowanie
przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. praktyk, o jakich mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, 5 i 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Organ antymonopolowy podziela stanowisko wnioskodawcy, i¿ na rozwa¿anym rynku w³aœciwym odwrócenie negatywnych skutków
stosowanych przez spó³kê Marquard praktyk jest bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe. Powy¿sze daje podstawê do zastosowania
œrodka zabezpieczaj¹cego, okreœlonego w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z uwagi na to wydaje siê przed
zakoñczeniem postêpowania antymonopolowego niniejsz¹ decyzjê, nakazuj¹c¹ Marquard Media Polska Sp. z o.o. zaniechanie
sprzeda¿y dziennika „Przegl¹d Sportowy” na terenie województwa œl¹skiego po cenie ni¿szej ni¿ na terenie pozosta³ych województw,
tj. ni¿szej ni¿ 1,80 z³.
Stosownie do art. 88 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w decyzji,o której mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy,
organ antymonopolowy okreœla czas jej obowi¹zywania. Decyzja ta obowi¹zuje nie d³u¿ej ni¿ do czasu wydania decyzji koñcz¹cej
postêpowanie w sprawie. Celem niniejszej decyzji jest zapewnienie zaniechania stosowania praktyk zarzucanych w niniejszym
postêpowaniu, a wiêc doprowadzenie do stanu, w którym zlikwiduje siê zagro¿enia dla konkurencji, które mog¹ skutkowaæ powa¿nymi
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i trudnymi do usuniêcia konsekwencjami. Powy¿szy stan ma zostaæ osi¹gniêty wskutek wyeliminowania, ju¿ w czasie trwania
postêpowania antymonopolowego, stosowania przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. zachowañ wskazanych w sentencji niniejszej
decyzji. W ocenie Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzasadnione jest okreœlenie terminu obowi¹zywania niniejszej
decyzji w okresie do dnia 14 kwietnia 2006 r., gdy¿ prawdopodobne jest, ¿e w ww. terminie niniejsze postêpowanie antymonopolowe
bêdzie mog³o byæ zakoñczone. Zgodnie z art. 92 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postêpowanie antymonopolowe
w sprawach praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê powinno byæ zakoñczone nie póŸniej ni¿ w terminie 5 miesiêcy od dnia jego
wszczêcia. Jednoczeœnie art. 12 § 1 Kpa stanowi, ¿e organ administracji publicznej powinien dzia³aæ nie tylko szybko, ale te¿ wnikliwie.
Dotychczas zgromadzony materia³ dowodowy nie pozwala na wydanie decyzji koñcz¹cej postêpowanie administracyjne, a organ
antymonopolowy oczekuje na jego uzupe³nienie przez obie strony postêpowania. Uwzglêdniaj¹c skomplikowany charakter
rozpatrywanej sprawy oraz wzglêdy proceduralne, takie jak np. koniecznoœæ zapewnienia stronom mo¿liwoœci zapoznania siê ze
zgromadzonym materia³em przed wydaniem decyzji koñcz¹cej postêpowanie administracyjne uznano, ¿e sprawa ta najprawdopodobniej
nie zostanie zakoñczona w terminie krótszym ni¿ wskazany w pkt II tej decyzji.
W tym miejscu nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e niniejsza decyzja nie zastêpuje ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy, bêd¹cej
przedmiotem wniosku spó³ki Katowickie Towarzystwo Kapita³owe „Sport”, które zostanie wydane dopiero po zakoñczeniu
postêpowania antymonopolowego. Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy antymonopolowej, niniejsza decyzja obowi¹zuje nie d³u¿ej ni¿ do
czasu wydania decyzji koñcz¹cej postêpowanie w sprawie. Tym samym, w przypadku zakoñczenia postêpowania antymonopolowego
w terminie wczeœniejszym ni¿ okreœlony w pkt II sentencji niniejszej decyzji, z mocy prawa przestanie ona obowi¹zywaæ.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, orzeczono, jak w pkt II sentencji decyzji. […]
21
DECYZJA
z dnia 13 lutego 2006 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Centrum Pogrzebowe „Eden” £. s.c. w Bystrzycy K³odzkiej
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RWR-7/2006)
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 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 na wniosek przedsiêbiorcy Henryka M. z Domaszkowa k. Bystrzycy K³odzkiej, uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 ww. ustawy, praktykê stosowan¹ przez Ma³gorzatê £., Józefa £.
dzia³aj¹cych pod nazw¹ Centrum Pogrzebowe Firma „Eden” £. s.c. w Bystrzycy K³odzkiej, polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej na lokalnym rynku us³ug cmentarnych w Bystrzycy K³odzkiej, poprzez pobieranie od innych przedsiêbiorstw
pogrzebowych op³aty eksploatacyjnej, op³aty za wjazd na cmentarz oraz op³aty za postawienie nagrobka, przy jednoczesnym
zwolnieniu z ww. op³at w³asnego przedsiêbiorstwa (tj. Centrum Pogrzebowego Firmy „Eden” £. s.c.), co przeciwdzia³a
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na pokrewnym rynku wykonywania us³ug
pogrzebowych w Bystrzycy K³odzkiej 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 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 na wniosek przedsiêbiorcy Henryka M. z Domaszkowa k. Bystrzycy K³odzkiej, uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 8 ww. ustawy, praktykê stosowan¹ przez Ma³gorzatê £., Józefa £.
dzia³aj¹cych pod nazw¹ Centrum Pogrzebowe Firma „Eden” £. s.c. w Bystrzycy K³odzkiej, polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej na lokalnym rynku us³ug cmentarnych w Bystrzycy K³odzkiej, poprzez pobieranie od innych przedsiêbiorstw pogrzebowych
op³aty eksploatacyjnej, op³aty za wjazd na cmentarz oraz op³aty za postawienie nagrobka, przy jednoczesnym zwolnieniu z ww. op³at
w³asnego przedsiêbiorstwa, œwiadcz¹cego tak¿e us³ugi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej, co stanowi
podzia³ tego rynku wed³ug kryteriów podmiotowych i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
III. Na podstawie art. 105 1 Kpa w zw. z art. 80 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
antymonopolowego wszczêtego na wniosek przedsiêbiorcy Henryka M. z Domaszkowa k. Bystrzycy K³odzkiej, umarza siê jako
bezprzedmiotowe postêpowanie administracyjne przeciwko Wandzie G. z Bystrzycy K³odzkiej - prowadz¹cej, do dnia 5 wrzeœnia
2004 r., dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Pogrzebowa „Eden” s.c. - w sprawie uznania za ograniczajc¹ konkurencjê
i nakazania zaniechania stosowania praktyki, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku us³ug cmentarnych
w Bystrzycy K³odzkiej, poprzez pobieranie od innych przedsiêbiorstw pogrzebowych op³aty eksploatacyjnej, op³aty za wjazd na
cmentarz oraz op³aty za postawienie nagrobka, przy jednoczesnym zwolnieniu z ww. op³at w³asnej firmy, œwiadcz¹cej tak¿e us³ugi
pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej, co przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do
powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na lokalnym rynku wykonywania us³ug pogrzebowych oraz stanowi podzia³ tego rynku wed³ug
kryteriów podmiotowych i tym samym narusza art. 8 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy.
IV. Na podstawie art. 90 powo³anej ustawy 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, decyzji w punkcie I i II nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
V. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 powo³anej ustawy 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 antymonopolowego
wszczêtego na wniosek przedsiêbiorcy Henryka M. z Domaszkowa k. Bystrzycy K³odzkiej, nak³ada siê na Ma³gorzatê £., dzia³aj¹c¹
pod nazw¹ Centrum Pogrzebowe Firma „Eden” £. s.c. w Bystrzycy K³odzkiej karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1700,00 PLN, p³atn¹ do
bud¿etu pañstwa oraz nak³ada siê na Józefa £., dzia³aj¹cego pod nazw¹ Centrum Pogrzebowe Firma „Eden” £. s.c. w Bystrzycy
K³odzkiej karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1700,00 PLN, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
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UZASADNIENIE
Dnia 4 marca 2005 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury we Wroc³awiu wp³yn¹³ wniosek przedsiêbiorcy
Henryka M. z Domaszkowa (zwanego dalej: Wnioskodawc¹), prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug pogrzebowych,
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Ma³gorzacie £., Józefowi £. i Wandzie G., prowadz¹cym dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Pogrzebowa „Eden” s.c. w Bystrzycy K³odzkiej (zwanych dalej „Eden” lub Uczestnikiem
postêpowania), w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê na rynku us³ug cmentarnych w Bystrzycy K³odzkiej,
poprzez pobieranie od innych przedsiêbiorstw pogrzebowych op³at za obs³ugê ceremonii pogrzebowej (zw. op³at¹ eksploatacyjn¹) 350 z³, wjazd na cmentarz - 20 z³ oraz za postawienie nagrobka - 40 z³, przy jednoczesnym zwolnieniu z ww. op³at w³asnego
przedsiêbiorstwa, œwiadcz¹cego tak¿e us³ugi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej. Wnioskodawca wskaza³,
i¿ powy¿sze dzia³ania mog¹ stanowiæ praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê, o których stanowi art. 8 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. W zwi¹zku z powy¿szym Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe.
Maj¹c na uwadze zebrany materia³ dowodowy Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
ród³em dzia³añ podejmowanych przez firmê „Eden” - tj. pobierania od innych firm pogrzebowych op³at za obs³ugê ceremonii
pogrzebowej, za wjazd na cmentarz oraz za postawienie nagrobka, przy jednoczesnym zwolnieniu z tych op³at w³asnej firmy
œwiadcz¹cej tak¿e us³ugi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej - bêd¹cych przedmiotem zarzutów
stawianych w niniejszym postêpowaniu, jest niew¹tpliwie jej si³a rynkowa. Uczestnik postêpowania posiada bowiem monopol
w zakresie us³ug cmentarnych w Bystrzycy K³odzkiej.
Dla stwierdzenia naruszenia interesu publicznego jest wystarczaj¹ce, a zarazem niezbêdne, dowolne nadu¿ycie si³y rynkowej
w relacjach ze s³abszymi uczestnikami rynku. Wskazane wy¿ej dzia³anie firmy „Eden” narusza bowiem interesy nieoznaczonego krêgu
adresatów (konsumentów) - tj. osób, które zlecaj¹c wykonanie us³ug pogrzebowych innej firmie pogrzebowej obci¹¿ani s¹ dodatkow¹
op³at¹, podczas gdy takiej op³aty nie ponosz¹ zleceniodawcy firmy „Eden”. Tym samym nastêpuje tutaj ró¿nicowanie mieszkañców,
którzy za te same us³ugi ponosz¹ ró¿ne op³aty tylko z tego wzglêdu, i¿ zlecili ich wykonanie innemu przedsiêbiorcy pogrzebowemu
(w tym Wnioskodawcy) ni¿ firma „Eden”.
Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawach antymonopolowych wymagaj¹ w pierwszej kolejnoœci
ustalenia rynku w³aœciwego. W rozpatrywanej sprawie administrator cmentarza komunalnego w Bystrzycy K³odzkiej prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na dwóch wspó³zale¿nych rynkach: na rynku us³ug cmentarnych, na który sk³adaj¹ siê czynnoœci w zakresie
utrzymania i administrowania cmentarzem oraz na rynku us³ug pogrzebowych. Rynkiem w ujêciu produktowym w rozpatrywanej
sprawie jest lokalny rynek us³ug cmentarnych. W ujêciu geograficznym rynek stanowi obszar wyznaczony granicami miasta Bystrzyca
K³odzka. Zatem rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest lokalny rynek us³ug cmentarnych wyznaczony granicami miasta
Bystrzyca K³odzka. W bezpoœrednim zwi¹zku z rynkiem us³ug cmentarnych pozostaje rynek wykonywania us³ug pogrzebowych
wyznaczony równie¿ granicami miasta Bystrzyca K³odzka.
Na mocy ustawy o cmentarzach, o samorz¹dzie gminnym oraz ustawy o podziale zadañ i kompetencji okreœlonych w ustawach
szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw, utrzymanie i zarz¹dzanie
cmentarzami komunalnymi zaliczone zosta³o do zadañ w³asnych Gminy. W zwi¹zku z tym us³ugi cmentarne nale¿¹ do obowi¹zków
ustawowo okreœlonego zarz¹dcy cmentarza (Gminy), który posiada na tym rynku pozycjê monopolistyczn¹, wynikaj¹c¹ z wy¿ej
przytoczonych przepisów prawnych (monopol prawny). W celu wykonania na³o¿onych na ni¹ zadañ, Gmina mo¿e tworzyæ jednostki
organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi. W niniejszej sprawie, zarz¹d
i eksploatacja cmentarza komunalnego w Bystrzycy K³odzkiej zosta³ przekazany przez Gminê firmie „Eden”. W zwi¹zku z tym, firma
„Eden” przejê³a obowi¹zki Gminy z zakresu zarz¹dzania cmentarzem komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej i zajê³a pozycjê
monopolistyczn¹ na rynku us³ug cmentarnych. Dla zbadania pozycji firmy „Eden” na drugim z rynków, tj. rynku us³ug pogrzebowych,
Prezes UOKiK wzi¹³ pod uwagê ³¹czn¹ liczbê wykonanych pochówków na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej - jako
najwa¿niejszej us³ugi tworz¹cej pakiet us³ug pogrzebowych.
W opinii Prezesa UOKiK, Uczestnik postêpowania stawia siebie na uprzywilejowanej pozycji, nie ponosz¹c kosztów z tytu³u
obci¹¿enia ww. op³atami, mimo i¿ Zarz¹dzenie Burmistrza Bystrzycy K³odzkiej z dnia 3 stycznia 2005 r. nr 0151/2/2005 wyraŸnie
stanowi w § 2, i¿ przedmiotowe op³aty cmentarne dotycz¹ „firm pogrzebowych oraz us³ugowych”. Jednoczeœnie zarz¹dzenie to
w ¿adnym z przepisów nie ustanawia zwolnieñ z uiszczania tych op³at dla okreœlonych podmiotów. Firma „Eden” w zakresie swojej
dzia³alnoœci równie¿ wykonuje us³ugi pogrzebowe i równie¿ powinna byæ zobowi¹zana do ponoszenia tych kosztów. Fakt, i¿
przedmiotowe op³aty stanowi¹ dochody administratora cmentarza, którym obecnie jest firma „Eden” nie wyklucza naliczania
wymienionych op³at przy wykonywaniu us³ug pogrzebowych przez Uczestnika postêpowania. Œrodki z tego tytu³u pobierane przez
firmê „Eden” od zlecaj¹cych us³ugê pogrzebow¹, powinny byæ przekazywane na potrzeby administrowania cmentarzem. Mo¿na
zatem stwierdziæ, ¿e Uczestnik postêpowania nadu¿ywa posiadanej przez siebie pozycji dominuj¹cej i wp³ywa na ten segment rynku,
który winien byæ kszta³towany na zasadzie wolnej konkurencji.
Prezes UOKiK podkreœla, i¿ nie wystêpuje przeciwko tym op³atom, o ile pobierane s¹ one od wszystkich uczestników rynku us³ug
pogrzebowych. W tym zakresie organ antymonopolowy nie podziela pogl¹du Wnioskodawcy domagaj¹cego siê zniesienia pobierania
tych op³at przez administratora. W zwi¹zku z powy¿szym domaganie siê przez administratora okreœlonych op³at od osób trzecich,
korzystaj¹cych z cmentarza, jest równie¿ w³aœciwe ze wzglêdów s³usznoœciowych. Niemniej jednak nale¿y odró¿niæ sytuacjê, w której
firma „Eden” wystêpuje w roli administratora, który ma prawo do pobierania op³at administracyjnych, od sytuacji gdy w ramach
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej wykonuje na zarz¹dzanych przez siebie cmentarzach us³ugi pogrzebowe. W tym drugim
przypadku winien korzystaæ z takich samych praw i ponosiæ takie same ciê¿ary, jak inni przedsiêbiorcy. Zatem równie¿ i on powinien
uiszczaæ przedmiotowe op³aty. Brak obci¹¿ania w³asnej dzia³alnoœci tymi op³atami, a obci¹¿anie ni¹ innych przedsiêbiorców
pogrzebowych jest bezprawn¹ praktyk¹ monopolistyczn¹.
Drug¹ praktyk¹ zarzucon¹ Uczestnikowi postêpowania przez Wnioskodawcê, jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na lokalnym
rynku us³ug cmentarnych w Bystrzycy K³odzkiej, poprzez pobieranie od innych firm pogrzebowych op³at za obs³ugê ceremonii
pogrzebowej, za wjazd na cmentarz oraz za postawienie nagrobka, przy jednoczesnym zwolnieniu z tych op³at w³asnej firmy,
œwiadcz¹cej tak¿e us³ugi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy K³odzkiej, co stanowi podzia³ tego rynku wed³ug
kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych. Uprzywilejowanie bowiem jednego przedsiêbiorcy i dyskryminacja
innych - jako skutek zastosowania ww. op³at - spowodowa³o podzia³ rynku wed³ug kryteriów podmiotowych. Odnosz¹c siê do zarzutu
dokonania podzia³u wed³ug kryteriów podmiotowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e dosz³o ze strony firmy „Eden” - jako administratora
cmentarza komunalnego w Bystrzycy K³odzkiej - do wyraŸnej preferencji w³asnej firmy. W efekcie Uczestnik postêpowania jako
zarz¹dca cmentarza, prowadz¹cy zarazem przedsiêbiorstwo pogrzebowe, nie uwzglêdniaj¹c w cenniku w³asnych us³ug kosztów
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wynikaj¹cych z ponoszenia op³aty eksploatacyjnej (za obs³ugê ceremonii pogrzebowej), za wjazd na cmentarz oraz za postawienie
nagrobka, dopuszcza siê praktyki podzia³u rynku wed³ug kryteriów podmiotowych. Nie traktuje bowiem wszystkich klientów w sposób
równoprawny. Wspomniane zwolnienie z poniesienia ww. op³at nie jest bowiem dostêpne dla tych osób, które zdecydowa³y siê zleciæ
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej innemu przedsiêbiorstwu pogrzebowemu ni¿ firma „Eden”. Jest to dzia³anie wymierzone
przeciwko przedsiêbiorcom pogrzebowym - w³asnym konkurentom w celu wyeliminowania ich z rynku us³ug pogrzebowych w Bystrzycy
K³odzkiej lub ograniczenia ich dzia³alnoœci na tym rynku.
Reasumuj¹c, zdaniem Prezesa UOKiK, zosta³a spe³niona druga przes³anka analizowanego przepisu art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentw, tj. podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
W opinii Prezesa UOKiK, zaprzestanie dzia³alnoœci gospodarczej przez Wandê G., jak równie¿ przejêcie wszelkich obowi¹zków
zwi¹zanych z administrowaniem cmentarza komunalnego w Bystrzycy K³odzkiej przez Ma³gorzatê i Józefa £. spowodowa³o
bezprzedmiotowo postêpowania przeciwko Wandzie G., a skoro tak - nale¿a³o je umorzyæ.
Zdaniem Prezesa UOKiK, sytuacja Wnioskodawcy, nie godz¹cego siê na opisane wy¿ej dzia³ania firmy „Eden” i maj¹cego znacznie
ograniczon¹ mo¿liwoœæ dzia³ania na rynku us³ug pogrzebowych w Bystrzycy K³odzkiej, stosowanymi przez Uczestnika postêpowania,
upowa¿nia do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci.
Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, je¿eli przedsiêbiorca dopuœci³ siê naruszenia zakazu,
okreœlonego w art. 8 wskazanej ustawy, organ antymonopolowy mo¿e na³o¿yæ w drodze decyzji karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie
wiêkszej ni¿ 10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary. Podejmuj¹c decyzjê o na³o¿eniu
kary, organ antymonopolowy wzi¹³ pod uwagê, i¿ wskutek dzia³añ Uczestnika postêpowania dosz³o do naruszenia interesu
publicznoprawnego. Na³o¿enie kary nale¿y traktowaæ jako podkreœlenie nagannoœci takich praktyk, które zak³ócaj¹ swobodê
konkurencji uczestników rynku us³ug pogrzebowych w Bystrzycy K³odzkiej.
W przedmiotowej sprawie dosz³o niew¹tpliwie do powa¿nego naruszenia konkurencji, chocia¿ o wymiarze lokalnym. Nale¿y
równie¿ zaznaczyæ, i¿ Uczestnik postêpowania jako podmiot prowadz¹cy równoczesn¹ dzia³alnoœæ zarówno w zakresie us³ug
cmentarnych (zarz¹d cmentarza), jak i us³ug pogrzebowych, powinien zdawaæ sobie sprawê, i¿ podejmowanymi decyzjami,
wynikaj¹cymi z zajmowanej pozycji monopolistycznej na pierwszym z wymienionych rynków, nie mo¿e ograniczaæ rozwoju
konkurencji na rynku wspó³zale¿nym. Okolicznoœci¹ obci¹¿aj¹c¹ jest ponadto fakt, i¿ Uczestnik postêpowania nie wycofa³ siê ze
stosowanej praktyki, mimo wszczêcia postêpowania antymonopolowego. Niemniej jednak przy ustalaniu wysokoœci kary wziêto tak¿e
pod uwagê okolicznoœæ ³agodz¹c¹ - mianowicie fakt, i¿ ww. przedsiêbiorcy - osoby fizyczne, dzia³aj¹ce pod nazw¹ Centrum
Pogrzebowe Firma „Eden” s.c. - naruszyli przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów po raz pierwszy. Za okolicznoœæ
³agodz¹c¹ mo¿na tak¿e uznaæ fakt, i¿ Uczestnik postêpowania przeznacza³ œrodki pochodz¹ce z przedmiotowych op³at na potrzeby
zwi¹zane wy³¹cznie z administracj¹ i eksploatacj¹ cmentarza. Dlatego te¿ organ antymonopolowy uzna³, ¿e nale¿y na³o¿yæ kary
pieniê¿ne na wszystkich przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ pod nazw¹ Centrum Pogrzebowe Firma „Eden” s.c., tj.: na
Ma³gorzatê £. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1700,00 PLN, co stanowi [...]% kary maksymalnej, jaka mog³aby byæ w tym przypadku
na³o¿ona; na Józefa £. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1700,00 PLN , co tak¿e stanowi [...]% kary maksymalnej, jaka mog³aby byæ w tym
przypadku na³o¿ona. […]
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DECYZJA
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez Fota Ltd Sp. z o.o. w Gdyni
(Nr RGD-5/2006)
I. Na podstawie art. 23e ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz.
2080) w zw. z 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 (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po
przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego wszczêtego z urzêdu przeciwko Fota Ltd Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni
w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, wskazan¹ w art. 23a ust. 2 ww. ustawy, bezprawne, naruszaj¹ce art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, godz¹ce w interesy konsumentów, dzia³anie Fota Ltd Sp. z o.o. w Gdyni, polegaj¹ce na stosowaniu reklamy
wprowadzaj¹cej w b³¹d konsumentów poprzez zamieszczenie w styczniu 2005 r. w og³oszeniach prasowych informacji o treœci:
„Przypominamy równie¿, ¿e dokonanie przegl¹du samochodu objêtego gwarancj¹ producenta poza sieci¹ autoryzowanych
dealerów BMW skutkuje utrat¹ gwarancji” i stwierdza siê jej zaniechanie od lutego 2005 r.
II. Na podstawie art. 23d ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080)
w zw. z 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 (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po
przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego wszczêtego z urzêdu przeciwko Fota Ltd Sp. z o.o. w Gdyni w sprawie praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, stwierdza siê, ¿e zarzucane dzia³ania, polegaj¹ce na odmowie dokonania przez
przedsiêbiorcê Fota Ltd Sp. z o.o. w Gdyni naprawy gwarancyjnej pojazdu marki BMW, serwisowanego poza sieci¹
autoryzowanych warsztatów, nie narusza zbiorowych interesów konsumentów.
UZASADNIENIE
Delegatura Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdañsku w zwi¹zku z wyst¹pieniem przedsiêbiorcy, przedmiotem
którego by³a interpretacja przepisów reguluj¹cych kwestiê mo¿liwoœci serwisowania i napraw samochodów w okresie gwarancji
w warsztatach nie posiadaj¹cych autoryzacji producentów samochodów, uzyska³a równie¿ informacjê dotycz¹c¹ opublikowania przez
Fota Ltd Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni (zwana dalej Fota lub stron¹) og³oszeñ prasowych reklamuj¹cych swoje us³ugi. Og³oszenie
prasowe zosta³o zamieszczone w dniu 17 stycznia 2005 r. w „Gazecie Wyborczej” w lokalnym dodatku „Trójmiasto”. W og³oszeniu
tym przedsiêbiorca ten - jako dealer pojazdów samochodowych marki BMW i MINI - reklamuj¹c swoj¹ firmê zawar³ m.in. informacjê
o nastêpuj¹cej treœci: „Przypominamy równie¿, ¿e dokonanie przegl¹du samochodu objêtego gwarancj¹ producenta poza sieci¹
autoryzowanych dealerów BMW skutkuje utrat¹ gwarancji”.
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W zwi¹zku z pozyskaniem powy¿szych informacji oraz formu³owanym zarzutem odmowy dokonania przez Fota napraw
gwarancyjnych pojazdów serwisowanych wczeœniej poza sieci¹ autoryzowanych warsztatów, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (dalej zwany Prezesem Urzêdu lub organem antymonopolowym) wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce
w sprawie ustalenia, czy Fota reklamuj¹c w prasie swoje us³ugi i informuj¹c konsumentów za pomoc¹ og³oszeñ prasowych o utracie
praw z gwarancji w przypadku serwisowania pojazdu BMW poza sieci¹ autoryzowanych dealerów BMW, jak te¿ poprzez odmowê
dokonywania napraw gwarancyjnych pojazdów serwisowanych poza sieci¹ autoryzowanych warsztatów, stosuje praktyki naruszaj¹ce
zbiorowe interesy konsumentów, zdefiniowane w art. 23a ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹.
W odpowiedzi na pismo Prezesa Urzêdu, strona postêpowania wyjaœni³a, i¿ odmowy dokonania napraw gwarancyjnych udzielono
tylko i wy³¹cznie w sytuacji, gdy czynnoœci serwisowe zosta³y dokonane przez warsztat niezale¿ny, niezgodnie z technologi¹ nakazan¹
przez BMW Polska i tym samym zabiegów serwisowych dokonano wadliwie. Uzasadniaj¹c swoje postêpowania strona powo³a³a siê
na § 11 pkt 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy³¹czenia okreœlonych porozumieñ wertykalnych
w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê (Dz. U. Nr 38, poz. 329 ze zm.), który
stanowi, i¿ „wy³¹czenie stosuje siê do klauzul ograniczaj¹cych konkurencjê zawartych w porozumieniach wertykalnych w sektorze
pojazdów samochodowych, które w szczególnoœci nak³adaj¹ na warsztat obowi¹zek stosowania do napraw gwarancyjnych,
bezp³atnych us³ug serwisowych lub us³ug serwisowych dokonywanych w ramach kampanii serwisowych oryginalnych czêœci
zamiennych, dostarczonych przez dostawcê”. Odnosz¹c siê wiêc do przepisów wskazanego wy¿ej rozporz¹dzenia, strona
postêpowania oœwiadczy³a, i¿ „stwierdzenie, ¿e warunkiem koniecznym utrzymania gwarancji na pojazdy BMW jest dokonywanie
naprawy w autoryzowanym zak³adzie naprawczym, jest zgodne z prawem ochrony konkurencji”.
Organ antymonopolowy ustali³, co nastêpuje.
Fota Ltd Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni jest autoryzowanym dealerem samochodów marki BMW, dzia³aj¹cym na terenie
województwa pomorskiego. W styczniu 2005 r. na zlecenie tego¿ przedsiêbiorcy ukaza³y siê w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - dodatku
lokalnym „Gazeta Trójmiasto” og³oszenia o treœci zakwestionowanej przez Prezesa Urzêdu. Z pisma skar¿onego przedsiêbiorcy z dnia
9 grudnia 2005 r. wynika, ¿e tematyczne og³oszenie ukaza³o siê dwa razy. W kwestii zarzutu odmowy wykonania napraw
gwarancyjnych pojazdów BMW serwisowanych poza sieci¹ autoryzowanych warsztatów, strona wskaza³a, i¿ nie odmówiono
wykonania naprawy gwarancyjnej ¿adnego samochodu sprzedanego poza sieci¹ dealersk¹ na terenie RP, jeœli usterki kwalifikowa³y siê
do napraw gwarancyjnych. Jedyna odmowa dotyczy³a naprawy auta Pani Janiny B. zamieszka³ej w Kartuzach. Fakt powy¿szy zosta³
uzasadniony uszkodzeniem sterownika silnika pojazdu na skutek wadliwie dokonanej naprawy przez nieautoryzowan¹ stacjê obs³ugi.
Z kolei BMW Polska Sp. z o.o. w Warszawie, generalny dystrybutor samochodów tej marki w Polsce, w odpowiedzi na
wyst¹pienie Prezesa Urzêdu oœwiadczy³, i¿ nigdy nie informowa³ u¿ytkowników samochodów BMW o groŸbie utraty gwarancji
w przypadku przeprowadzenia serwisów w niezale¿nych warsztatach. Wyjaœni³ równie¿, i¿ treœæ og³oszenia firmy Fota Ltd Sp. z o.o. nie
by³a akceptowana i refundowana przez niego, jako Generalnego Dystrybutora.
Maj¹c na uwadze powy¿sze fakty i okolicznoœci, Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie w sprawie stosowania praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, poprzez informowanie konsumentów, za pomoc¹ og³oszeñ prasowych, o utracie
gwarancji w przypadku serwisowania pojazdów BMW poza sieci¹ autoryzowanych dealerów BMW oraz poprzez odmowê
dokonywania napraw gwarancyjnych pojazdów serwisowanych poza sieci¹ autoryzowanych warsztatów, co mo¿e stanowiæ
naruszenie art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej
w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów (art. 1 ust. 1). Instrumenty przewidziane przepisami
ustawy gwarantuj¹ mo¿liwoœæ podjêcia bezpoœredniej ochrony konsumentów, których prawa mog¹ zostaæ istotnie ograniczone
poprzez okreœlone zachowania przedsiêbiorców, wykorzystuj¹cych posiadan¹ przewagê kontraktow¹ w kontaktach z nieprofesjonalnymi
uczestnikami rynku w dwojakiego rodzaju sytuacjach, tj. wówczas, gdy przedsiêbiorcy ci:
- nadu¿ywaj¹ zajmowanej na rynku pozycji dominuj¹cej poprzez stwarzanie konsumentom uci¹¿liwych warunków dochodzenia
swoich praw (art. 8 ust. 2 pkt 7 - praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê),
- stosuj¹ wobec konsumentów dzia³ania bezprawne, godz¹c w ten sposób w ich interesy (art. 23a ustawy - praktyki naruszaj¹ce
zbiorowe interesy konsumentów).
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z drug¹ z wy¿ej wskazanych kategori¹ praktyk o charakterze antykonsumenckim.
Zgodnie z treœci¹ art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej „Przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê
godz¹ce w nie bezprawne dzia³ania przedsiêbiorcy”. Dla udowodnienia stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów nie jest wymagane wykazanie, ¿e przedsiêbiorca stosuj¹cy je zajmuje szczególn¹, kwalifikowan¹ (dominuj¹c¹) pozycjê
na rynku. ród³em tego rodzaju praktyk nie jest bowiem jedynie si³a ekonomiczna i w³adza rynkowa profesjonalisty, ale jego przewaga
nad nieprofesjonalnymi uczestnikami obrotu, przejawiaj¹ca siê nie tyle w indywidualnych transakcjach, co w relacjach z nieskonkretyzowan¹
- co do iloœci - grup¹ odbiorców. Jeœli relacje te charakteryzuj¹ siê pewn¹ wspóln¹ cech¹, to wystêpowanie takiego w³aœnie wyró¿nika
w stosunkach danego rodzaju, nawi¹zywanych pomiêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentami wskazuje, ¿e - w danej, konkretnej sprawie mamy do czynienia nie z sum¹ indywidualnych interesów, ale ze zbiorowym interesem konsumentów. Mo¿e on zostaæ naruszony
równie¿ i w tych sytuacjach, gdy kwestionowanymi dzia³aniami przedsiêbiorcy dotkniêci s¹ nie tylko aktualni, ale równie¿ potencjalni
jego klienci, do których jest adresowana np. informacja o produkcie czy us³ugach.
Zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uwa¿a siê
w szczególnoœci m.in. naruszenie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz nieuczciw¹ lub
wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê. Do postawienia przedsiêbiorcy zarzutu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, okreœlonych w art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej, konieczne jest wykazanie i udowodnienie, ¿e podejmowane
przez tego przedsiêbiorcê dzia³anie:
- ujawnia siê w obrocie konsumenckim, a wiêc w relacjach pomiêdzy podmiotem posiadaj¹cym przymiot przedsiêbiorcy
a konsumentami,
- nie odnosi siê do indywidualnych przypadków, ale charakteryzuje stan relacji zawieranych z pewn¹ zbiorowoœci¹
konsumentów,
- jest bezprawne, czego przyk³adem jest stosowanie nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy oraz prowadzenie
dzia³alnoœci z naruszeniem obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji,
- godzi w zbiorowe interesy konsumentów.
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Fota Ltd Sp. z o.o. w Gdyni jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Spó³ka ta
oferuje nowe samochody oraz dokonuje ich przegl¹dów i napraw nie tylko na rzecz innych przedsiêbiorców, ale równie¿ na rzecz
konsumentów. Stosownie do przepisu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „ilekroæ w ustawie jest mowa
o konsumencie, nale¿y przez to rozumieæ konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
1
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.)”. Zgodnie z przepisem art. 22 Kc „za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci
prawnej nie zwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹”. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zarówno obecni,
przyszli, jak i potencjalni klienci Fota s¹ konsumentami i to do nich m.in. kierowane by³o przedmiotowe og³oszenie prasowe, a wiêc
zakwestionowane przez organ antymonopolowy dzia³ania przedsiêbiorcy uwidacznia³y siê w obrocie konsumenckim. Ponadto
adresatem reklamy opublikowanej w prasie jest niew¹tpliwie szerszy, niezindywidualizowany i nieidentyfikowalny, co do iloœci, kr¹g
aktualnych i przysz³ych klientów Fota. St¹d te¿ nie ulega kwestii, ¿e w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z pewn¹
zbiorowoœci¹ konsumentów, której interes nie jest to¿samy z sum¹, ale raczej wypadkow¹, indywidualnych interesów konsumentów.
St¹d uznaæ nale¿a³o, ¿e i druga ze wskazanych wy¿ej przes³anek zosta³a spe³niona.
Kolejn¹ przes³ank¹ wymagaj¹c¹ udowodnienia jest bezprawnoœæ, to jest taka cecha dzia³ania, która polega na jego sprzecznoœci
z normami prawa lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego czy dobrymi obyczajami, bez wzglêdu na winê, a nawet œwiadomoœæ sprawcy.
Jako „sprzeczne z prawem” nale¿y kwalifikowaæ zachowania sprzeczne z nakazem zawartym w ustawie, rozporz¹dzeniu wydanym na
podstawie i dla wykonania ustawy czy umow¹ miêdzynarodow¹, maj¹c¹ bezpoœrednie zastosowanie w stosunkach wewnêtrznych.
„Sprzeczne z prawem” s¹ czyny: zabronione i zagro¿one sankcj¹ karn¹, czyny zabronione pod sankcjami dyscyplinarnymi, czyny
zakazane przepisami administracyjnymi lub przepisami prawa gospodarczego publicznego, czyny zabronione przepisami o charakterze
cywilnym, sprzeczne z nakazami zawartymi w prawie cywilnym lub prawie administracyjnym. Dla ustalenia bezprawnoœci dzia³ania
przedsiêbiorcy wystarczy ustalenie, ¿e jego okreœlone zachowanie koliduje z przepisami prawa (por. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz pod redakcj¹ Janusza Szwaji, Urz¹d Antymonopolowy, Warszawa 1994, s. 38-39).
Bezprawnoœæ jest czynnikiem o charakterze obiektywnym, niezale¿nym od wyst¹pienia szkody czy od zamiaru podmiotu
dopuszczaj¹cego siê dzia³añ bezprawnych. Przepis art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera otwarty
katalog dzia³añ stanowi¹cych praktyki naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów. Wœród praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów ustawodawca wymieni³ nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê. Zakaz stosowania reklamy wprowadzaj¹cej
w b³¹d zawarty zosta³ w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2
tej ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy uznaje siê reklamê wprowadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹c¹ przez to
wp³yn¹æ na jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi. Przepis ten w szczególny sposób akcentuje prawo konsumenta do uzyskania
prawdziwych, nieoszukañczych i niezwodniczych informacji o produktach czy us³ugach oferowanych konsumentom i reklamowanych
przy u¿yciu dowolnego sposobu reklamy. Brak bowiem dostatecznej wiedzy ogranicza, czy wrêcz uniemo¿liwia nabywcom podjêcie
przemyœlanej i w pe³ni suwerennej decyzji o zakupie okreœlonych towarów i us³ug. Bywa równie¿ powodem potencjalnego zagro¿enia
dla konsumenta, stanowi¹c niejednokrotnie przyczynê nieporozumieñ w obrocie konsumenckim. Informacja nierzetelna, a tak¿e
wprowadzaj¹c¹ w b³¹d, narusza gwarancjê bezpieczeñstwa ekonomicznego konsumenta, który zdany jest na uznaniow¹, opart¹ na
niejasnych przes³ankach postawê profesjonalisty (przedsiêbiorcy). Reklama zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji powoduje natomiast, i¿ jej adresaci decyzjê o ewentualnym nabyciu reklamowanego towaru czy us³ugi, podejmuj¹
œwiadomie, wybieraj¹c dla siebie wariant najkorzystniejszy, opieraj¹c siê na prawdziwych przes³ankach.
Podobne uregulowania obowi¹zuj¹ w prawie wspólnotowym, gdzie czo³owe miejsce w zakresie zwalczania praktyk nieuczciwej
konkurencji w przypadkach reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, zajmuje dyrektywa Rady EWG z dnia 10 wrzeœnia 1984 r. w sprawie
ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d
(zmieniona moc¹ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 paŸdziernika 1997 r., wprowadzaj¹cej przepisy dotycz¹ce
reklamy porównawczej). Dyrektywy te pod pojêciem reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d uzna³y reklamê, która w jakikolwiek sposób,
w³¹cznie z jej wygl¹dem, wprowadza lub mo¿e wprowadziæ w b³¹d osoby, do których jest kierowana lub do których dociera, i mo¿e - z
powodu zawartych w niej elementów oszukañczych - wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tych osób lub szkodziæ konkurentowi
(P. Bia³ecki, H. Tucho³aka, Nieuczciwa lub zakazana reklama, Nowe regulacje ustawowe. Teksty aktów prawnych. Wzory Umów,
Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002, s. 41 i nast.).
W przedmiotowej sprawie spó³ce Fota postawiono zarzut podejmowania dzia³añ nosz¹cych znamiona praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów, okreœlonych w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cych na
dopuszczaniu siê przez ww. przedsiêbiorcê czynu nieuczciwej konkurencji poprzez stosowanie reklamy wprowadzaj¹cej klienta w b³¹d
i mog¹cej przez to wp³ywaæ na jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi. Nale¿y przyj¹æ, ¿e z wprowadzeniem w b³¹d przez reklamê
mamy do czynienia wówczas, gdy powsta³e na podstawie reklamy wyobra¿enia nie s¹ zgodne ze stanem rzeczywistym. Decyduj¹ce
znaczenie maj¹ przy tym wyobra¿enia adresatów reklamy, a nie opinie reklamuj¹cych czy agencji reklamowych (por. ustawa
o zwalczaniu..., s. 144-147).
Organ antymonopolowy nie podziela stanowiska strony postêpowania, wskazuj¹cej na zgodnoœæ zakwestionowanej czêœci
reklamy z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy³¹czenia okreœlonych porozumieñ
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê (Dz. U. Nr 38, poz. 329 ze
zm.). Po pierwsze dlatego, ¿e wskazywane przez Fota przepisy § 11 pkt 5 oraz § 12 pkt 6 rozporz¹dzenia, zawieraj¹ce wy³¹czenie spod
zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, pewnych rodzajów porozumieñ wertykalnych w sektorze pojazdów
samochodowych, które „nak³adaj¹ na warsztat obowi¹zek stosowania do napraw gwarancyjnych, bezp³atnych us³ug serwisowych lub
us³ug serwisowych dokonywanych w ramach kampanii serwisowych oryginalnych czêœci zamiennych, dostarczanych przez
dostawê”, w ¿aden sposób nie wprowadzaj¹ i nie legalizuj¹ mo¿liwoœci ustalania przez producenta, w uzgodnieniu z autoryzowanymi
warsztatami serwisowymi, zakazu honorowania udzielonej przez producenta na pojazd gwarancji w sytuacji, gdy konsument,
w³aœciciel - u¿ytkownik samochodu, wczeœniej zleca³ naprawê lub przegl¹d samochodu poza sieci¹ autoryzowanych przez producenta
warsztatów samochodowych. Niezale¿nie od tego strona postêpowania w ¿aden sposób nie wykaza³a, aby takie porozumienie
z producentem - Generalnym Dystrybutorem, zawieraj¹ce kwestionowane przez organ antymonopolowy postanowienie, zosta³o zawarte.
Po wtóre, z przepisów rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3
Traktatu do kategorii porozumieñ wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym nie wynika uprawnienie do
zalegalizowania tego rodzaju uzgodnieñ. Potwierdzeniem powy¿szego jest stanowisko zawarte w pismach Komisji Europejskiej,
objaœniaj¹cych Dyrektywê 1400/2002 (tzw. Explonatory Brochure), gdzie w pytaniu i odpowiedzi nr 37 Explonatory Brochure zawarto
interpretacjê przepisów rozporz¹dzenia wed³ug której, producent nie ma prawa uzale¿niæ utrzymania rêkojmii i gwarancji od miejsc,
w których odbywaj¹ siê przegl¹dy i zawêziæ kr¹g podmiotów je wykonuj¹cych jedynie do warsztatów autoryzowanych. Interpretacja ta
nie by³a kwestionowana i podwa¿ana przez przedstawiciela producenta, tj. BMW Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
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Pomijaj¹c powy¿sz¹ konstatacjê bêd¹c¹ odniesieniem siê do argumentów prezentowanych przez stronê postêpowania, organ
antymonopolowy podnosi, i¿ w istocie dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy nie ma decyduj¹cego znaczenia ocena i analiza dzia³añ
przedsiêbiorcy w œwietle powo³anych wy¿ej przepisów rozporz¹dzenia, tj. czy porozumienie pomiêdzy dostawc¹ (BMW Polska)
a dystrybutorem (Fota Ltd Sp. z o.o.) zosta³o zawarte, a wiêc czy maj¹ w tym przypadku zastosowanie wskazane wy¿ej przepisy.
Przedstawiony skar¿onemu zarzut dotyczy bowiem naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zakazuj¹cego stosowania przez przedsiêbiorcê reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d. Tym samym, zasadniczego znaczenia nabiera
kwestia, czy treœæ zakwestionowanej reklamy (og³oszenia) jest zgodna z treœci¹ dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
producenta pojazdu, jaki w ka¿dym przypadku otrzymuje konsument zakupuj¹cy nowy samochód marki BMW. Istotna jest bowiem w tym przypadku - ocena zgodnoœci wyobra¿eñ adresatów reklamy, powsta³ych w zwi¹zku z treœciami zawartymi w materia³ach
reklamowych, a odnosz¹cych siê do przys³uguj¹cego konsumentom zakresu uprawnieñ gwarancyjnych i uprawnieñ faktycznych,
które mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez gwaranta. Jak podkreœla siê w literaturze
przedmiotu (por. ustawa o zwalczaniu..., s. 140-141), wypowiedŸ reklamowa o towarze, us³udze lub podmiocie œwiadcz¹cym te us³ugi
nakierowana jest intencj¹ wywo³ania po¿¹danej reakcji ze strony potencjalnych odbiorców. Wa¿ny przy dokonywaniu takiego
porównania jest nie tyle zamiar, jaki przyœwieca³ reklamodawcy, ale odbiór z jakim reklama ta spotyka siê u przeciêtnego odbiorcy,
a wiêc - w konsekwencji - nie cel, ale skutek reklamowy. W toku obiektywizacji indywidualnych wyobra¿eñ przeciêtnego konsumenta
(por. orzeczenie ETS w sprawie Estée Lauder, C-220/98: „przeciêtny konsument - w miarê dobrze poinformowany, ostro¿ny i uwa¿ny”),
bierze siê pod uwagê treœæ, jêzyk, formê i noœnik wypowiedzi. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla w miarê dobrze poinformowanego,
ostro¿nego i uwa¿nego klienta informacja zamieszczona w reklamie spó³ki Fota o treœci „Przypominamy równie¿, ¿e dokonanie
przegl¹du samochodu objêtego gwarancj¹ producenta poza sieci¹ autoryzowanych dealerów BMW skutkuje utrat¹ gwarancji”,
zrozumiana musia³a byæ jednoznacznie, zgodnie z jej treœci¹.
Tymczasem, wystawienie gwarancji jest oœwiadczeniem woli gwaranta, który deklaruje mo¿liwoœæ realizacji pewnych uprawnieñ
w sposób i na warunkach okreœlonych w dokumencie gwarancyjnym. Wydanie takiego dokumentu tworzy zobowi¹zanie po stronie
gwaranta do wykonania postanowieñ gwarancji w przypadku, gdy konsument powo³a siê na przys³uguj¹ce mu uprawnienia.
W dokumencie otrzymanym od Generalnego Dystrybutora samochodów BMW na Polskê tj. firmê BMW Group Polska - w warunkach
gwarancji, bêd¹cych czêœci¹ ogólnych warunków sprzeda¿y, w punkcie 9 c zawarto zapis, zgodnie z którym gwarant mo¿e zdecydowaæ
o utracie uprawnieñ gwarancyjnych w razie dokonywania napraw i przegl¹dów oraz wymiany p³ynów w zak³adach serwisowych, które
nie s¹ prowadzone przez Dealerów BMW.
Abstrahuj¹c od kwestii zgodnoœci takiego zapisu gwarancji z powo³anym wy¿ej stanowiskiem zawartym w wyjaœnieniach Komisji
Europejskiej, nota bene przyjêtym przez BMW Group Polska, uznaæ nale¿a³o, ¿e kwestionowana, stosowana przez Fota reklama, by³a
niezgodna z warunkami gwarancji udzielanej przez producenta oraz innych krajowych dealerów samochodów BMW. Informowa³a ona
bowiem konsumentów - posiadaczy samochodów tej marki, nie o potencjalnej mo¿liwoœci utraty uprawnieñ gwarancyjnych (tak jak
jest zapisane w dokumencie gwarancyjnym przedstawionym przez Dystrybutora), lecz o bezwarunkowej utracie takich uprawnieñ,
w przypadku dokonywania przegl¹du samochodów marki BMW poza sieci¹ autoryzowanych serwisów producenta.
Tak wiêc, w okolicznoœciach faktycznych sprawy, w ocenie Prezesa Urzêdu, informacja zawarta w reklamie i og³oszeniach
prasowych, umieszczonych w styczniu 2005 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - dodatku lokalnym „Gazeta Trójmiasto”,
opublikowanych na zlecenie Fota, o wskazanej wy¿ej treœci, by³a informacj¹ nieprawdziw¹ i wprowadzaj¹c¹ w b³¹d, nie maj¹c¹
umocowania w obowi¹zuj¹cym prawie, a przez to sprzeczn¹ z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis
ten zabrania bowiem stosowania reklamy wprowadzaj¹cej klienta w b³¹d i mog¹cej przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê co do nabycia
towaru lub us³ugi. Konsumenci - w³aœciciele i u¿ytkownicy samochodów BMW pozostaj¹cych jeszcze na gwarancji, sugeruj¹c siê
treœci¹ og³oszenia mogli bowiem rezygnowaæ z bardziej dla nich dogodnych (odleg³oœæ od miejsca zamieszkania) b¹dŸ bardziej
korzystnych (cena, warunki serwisu, czas oczekiwania na wykonanie us³ugi itp.) warunków wykonywania przegl¹dów serwisowych
w innych ni¿ autoryzowane stacjach obs³ugi, obawiaj¹c siê bezwzglêdnej utraty gwarancji. Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e
kwestionowana treœæ reklamy nie tylko zawiera³a nieprawdziwe informacje, ale tak¿e mog³a bezsprzecznie wp³yn¹æ na decyzje
konsumentów i naruszaæ interes ekonomiczny konsumentów.
Z tych te¿ powodów uznano, ¿e kolejna z wy¿ej wskazanych przes³anek art. 23a ustawy antymonopolowej, tj. bezprawnoœæ
zosta³a spe³niona.
Dzia³aj¹c w ten sposób, przedsiêbiorca Fota niew¹tpliwie naruszy³ interesy swoich obecnych i potencjalnych kontrahentów
(konsumentów), informuj¹c bezpodstawnie o ograniczeniu ich prawa i wprowadzaj¹c ich w b³¹d, naruszaj¹c tym samym obowi¹zek
udzielenia rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji. Zachowania rynkowe skar¿onego sta³y tak¿e w sprzecznoœci z dobrymi obyczajami,
w tym z zasad¹ uczciwoœci kupieckiej. St¹d uznaæ nale¿y, ¿e praktyki skar¿onego mia³y charakter antykonsumencki, czyli godz¹cy
w interesy konsumentów (klientów).
Ustawa antymonopolowa nie definiuje pojêcia zbiorowego interesu konsumentów jako takiego. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e
realizowana w jej zakresie ochrona konkurencji i konsumentów dokonuje siê w interesie publicznym, nie jest uznawana za zbiorowy
interes konsumentów suma ich interesów indywidualnych, rozumianych jako interesy pojedyncze poszczególnych konsumentów.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuj¹c, w ramach przyznanych mu uprawnieñ, dzia³ania w interesie
konsumentów, czyni to nie na rzecz jednostki, czy te¿ okreœlonej grupy, ale zbiorowoœci konsumentów, zatem za zbiorowy interes
konsumentów nale¿y rozumieæ interes ogó³u konsumentów. Reklama firmy Fota adresowana by³a do bli¿ej nieokreœlonej liczby
us³ugobiorców, najczêœciej konsumentów, obecnych i potencjalnych w³aœcicieli pojazdów samochodowych marki BMW,
posiadaj¹cych gwarancjê producenta, którzy mogli dzia³aæ w mylnym przekonaniu powsta³ym w zwi¹zku z reklam¹ zamieszczon¹ przez
tego przedsiêbiorcê, ¿e dokonanie przegl¹du samochodu poza sieci¹ autoryzowanych dealerów BMW, poci¹ga za sob¹
bezwarunkow¹ utratê gwarancji.
W tym stanie faktycznym uznaæ nale¿y, ¿e dzia³ania przedsiêbiorcy wype³ni³y ostatni¹ z przes³anek analizowanego przepisu.
Z uwagi na fakt, i¿ wszystkie wymienione wy¿ej ustawowe przes³anki z art. 23a ustawy antymonopolowej zosta³y spe³nione
³¹cznie, w okolicznoœciach niniejszej sprawy organ antymonopolowy orzek³, ¿e skar¿ony stosowa³ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów, zdefiniowan¹ w pkt I sentencji decyzji.
W trakcie prowadzonego postêpowania stwierdzono równie¿, co potwierdzi³ skar¿ony przedsiêbiorca, ¿e z koñcem stycznia 2005 r.
zaprzestano publikowania przedmiotowego og³oszenia. Zgodnie z brzmieniem art. 23e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
je¿eli przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania zarzucanej praktyki, organ antymonopolowy nie wydaje decyzji o uznaniu praktyki za
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuj¹cej zaniechania jej stosowania. W takiej sytuacji Prezes Urzêdu wydaje decyzjê
o uznaniu praktyki za naruszaj¹ca zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzaj¹c¹ zaniechanie jej stosowania, przy czym ciê¿ar
udowodnienia okolicznoœci zaniechania stosowania zarzucanej praktyki spoczywa na przedsiêbiorcy. W przedmiotowej sprawie nie
stwierdzono, aby sporne og³oszenie publikowane by³o po styczniu 2005 r. Maj¹c to na uwadze uznaæ wiêc nale¿a³o, ¿e przedsiêbiorca
zaniecha³ stosowania zarzucanej praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów.
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Odnoœnie zarzutu dotycz¹cego odmowy dokonywania napraw gwarancyjnych pojazdów serwisowanych poza sieci¹
autoryzowanych warsztatów, organ antymonopolowy nie znalaz³ wystarczaj¹cych dowodów, mog¹cych potwierdziæ jego zasadnoœæ.
Faktem bezspornym, znanym Urzêdowi, jest jeden przypadek odmowy dokonania naprawy samochodu w ramach gwarancji,
wczeœniej serwisowanego w niezale¿nym warsztacie, uzasadniany jednak¿e przez uczestnika postêpowania okolicznoœciami, których
wyst¹pienie - w jego ocenie - dawa³o mu prawo do odmowy dokonania bezp³atnej naprawy w ramach gwarancji. Bez wzglêdu na ocenê
wiarygodnoœci powy¿szego twierdzenia, fakt udokumentowania tylko pojedynczego przypadku takiej odmowy oraz brak informacji
i dowodów, mog¹cych wskazywaæ na powtarzalnoœæ sytuacji, w których odmówiono naprawy gwarancyjnej pojazdów marki BMW,
wczeœniej serwisowanych w niezale¿nych warsztatach naprawczych, uniemo¿liwia potwierdzenie zarzutu stosowania praktyki
naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów. W takiej bowiem sytuacji nie sposób mówiæ, i¿ kwestionowanymi dzia³aniami
przedsiêbiorcy „dotkniêta” zosta³a szersza, niezindywidualizowana grupa konsumentów, tj. i¿ kwestionowanym dzia³aniem,
pojedyncz¹ odmow¹ naprawy gwarancyjnej, naruszono zbiorowy interes konsumentów.
Z tych te¿ powodów zarzut w tej czêœci uznano za nieudowodniony.
W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji. […]
23
DECYZJA
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
(Nr RPZ-5/2006)
Na podstawie art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2080) 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 (Dz. U. Nr 18, poz. 172
ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, uznaje siê
dzia³ania DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹c¹ na
wprowadzaj¹cym w b³¹d oznakowaniu produktu o nazwie „Pasztet z indyka”, co wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji
z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz narusza
art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2000 r. o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych (Dz. U. Nr 5, poz. 44 ze zm.) i jednoczeœnie
mo¿e wprowadzaæ konsumentów w b³¹d co do istotnych cech produktu i nakazuje siê zaniechania jej stosowania.
UZASADNIENIE
W dniu 12 grudnia 2005 r. Departament Polityki Konsumenckiej Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekaza³
Delegaturze Urzêdu w Poznaniu materia³y G³ównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z których wynika³o, i¿ spó³ka DROP S.A.
z siedzib¹ w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: DROP lub Spó³ka) wprowadza³a do obrotu produkt o nazwie „Pasztet z indyka”, którego
w³aœciwoœci nie odpowiada³y deklaracjom producenta zawartym na opakowaniu. Do materia³ów do³¹czone zosta³o upowa¿nienie
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzêdu) do wszczêcia i prowadzenia postêpowania w zwi¹zku
z podejrzeniem stosowania przez DROP praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów okreœlonych w art. 23a ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Poniewa¿ dokumentacja uzasadnia³a podejrzenie, i¿ Spó³ka narusza interesy konsumentów, w dniu 15 grudnia 2005 r. Prezes
Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie
produktu. Prezes Urzêdu zarzuci³ DROP naruszenie art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(dalej: u.z.n.k.) oraz art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2000 r. o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych (dalej: ustawa
o jakoœci). W odpowiedzi na zarzuty, pismem z dnia 20 grudnia 2005 r., spó³ka DROP stwierdzi³a, i¿ sprawê poprawnoœci oznakowania
przedmiotowego produktu reguluje wspomniana wy¿ej ustawa o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania œrodków spo¿ywczych i dozwolonych substancji
dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 ze zm.) - (dalej: Rozporz¹dzenie).
DROP stan¹³ na stanowisku, i¿ s³owo „pasztet” informuje nabywcê o rodzaju produktu, zaœ „z indyka” sugeruje udzia³ sk³adnika
lub grupy sk³adników z tego rodzaju drobiu, co jednoznacznie pozwala na odró¿nienie tego produktu od pasztetów drobiowych lub
wieprzowych. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy o jakoœci, nazwa handlowa nie musi odzwierciedlaæ sk³adu iloœciowego lub
wymieniaæ sk³adników dominuj¹cych. DROP uzna³, ¿e dla przedmiotowej sytuacji zastosowanie ma § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporz¹dzenia,
w myœl którego wytwórca jest obowi¹zany do podania iloœciowej zawartoœci sk³adnika lub kategorii sk³adników tego œrodka
spo¿ywczego, je¿eli nazwa sk³adnika lub kategorii sk³adników wystêpuje w nazwie œrodka spo¿ywczego lub nazwa tego œrodka
spo¿ywczego jest zazwyczaj kojarzona przez konsumenta z zawartoœci¹ sk³adnika lub kategorii sk³adników w tym œrodku spo¿ywczym,
oraz sk³adnik lub kategoria sk³adników jest istotny dla scharakteryzowania œrodka spo¿ywczego i odró¿nienia go od innych œrodków
spo¿ywczych, z którymi mo¿e byæ mylony ze wzglêdu na podobieñstwo nazwy lub wygl¹du.
DROP stwierdzi³, i¿ zastosowane na opakowaniu oznakowanie zawiera w sk³adzie surowcowym informacjê o procentowej
zawartoœci sk³adnika wystêpuj¹cego w nazwie, nie mo¿e wiêc byæ mowy o wprowadzeniu konsumentów w b³¹d. Do pisma DROP
za³¹czy³ wzór etykiety produktu.
Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
DROP S.A. jest przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê produkcj¹ piskl¹t, produkcj¹ tuszek i elementów drobiowych (kurczêta, kaczki,
gêsi) oraz produkcj¹ przetworów z miêsa drobiowego (wêdliny, wyroby garma¿eryjne i konserwy sterylizowane). Spó³ka realizuje
swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ w siedmiu jednostkach produkcyjnych na terenie województwa wielkopolskiego. Produkcj¹
przetworów zajmuj¹ siê: Zak³ad Przetwórstwa Drobiarskiego w Ostrzeszowie oraz Zak³ad Przetwórstwa Drobiarskiego w Ostrowie
Wlkp. Pozosta³e zak³ady zajmuj¹ siê wylêgiem drobiu.
W dniach 17 - 22 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach (dalej: Inspektorat) przeprowadzi³
kontrolê produktów spo¿ywczych sprzedawanych w sklepie „02-09 PSS Spo³em” w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 5a,
podleg³ym PSS „Spo³em” w Katowicach. W toku ww. kontroli zakwestionowano m.in. oznakowanie partii konserwy miêsnej,
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tj. „Pasztetu z indyka” produkowanego przez DROP. W toku kontroli ustalono nastêpuj¹cy stan faktyczny: „Pasztet z indyka” jest to
tzw. konserwa sterylizowana drobiowa. W sk³ad produktu wchodz¹ m.in. miêso z indyka mechanicznie odkostnione (8,4% masy
ca³kowitej), miêso mechanicznie odkostnione z kurcz¹t, w¹troba z kurcz¹t, t³uszcz zwierzêcy, woda, masa jajowa, m¹ka pszenna.
Opakowanie produktu jest nastêpuj¹ce:
- puszka w kszta³cie walca
- na œciance bocznej umieszczona etykieta z opisem produktu
- etykieta w kolorze ¿ó³to-czerwonym z centralnie umieszczon¹ nazw¹ „Pasztet z indyka” i „konserwa drobiowa sterylizowana”
oraz wizerunkiem dwóch indyków
- powy¿ej nazwy - oznaczenie firmy
- z ty³y opakowania na etykiecie - (¿ó³te litery na czerwonym tle) sk³ad iloœciowy produktu oraz wartoœæ od¿ywcza, a tak¿e dane
producenta
- na wieczku puszki - data przydatnoœci do spo¿ycia oraz numer partii.
W opinii Inspektoratu opakowanie to jest niezgodne z art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy o jakoœci, a tak¿e § 9 ust. 1 i 3 oraz § 17 ust. 7
Rozporz¹dzenia. W zwi¹zku z powy¿szym, Inspektorat, pismem z dnia 31 sierpnia 2005 r., zwróci³ siê do DROP o podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami. DROP, udzielaj¹c
odpowiedzi na pismo Inspektoratu, uzna³, i¿ opakowanie nie narusza przytoczonych przepisów. W opinii DROP, oznaczenie w sk³adzie
surowcowym zawartoœci poszczególnych sk³adników wyczerpuje obowi¹zki informacyjne na³o¿one ustaw¹ o jakoœci i Rozporz¹dzeniem,
z uwagi na fakt, ¿e etykieta powinna byæ traktowana ca³oœciowo, jako pakiet informacji dla konsumenta. W piœmie z dnia 27 wrzeœnia 2005 r.
DROP ponownie stwierdzi³, i¿ jego dzia³ania nie naruszaj¹ przepisów ustawy o jakoœci i Rozporz¹dzenia. Wed³ug DROP nazwa „pasztet
z indyka” jest nazw¹ handlow¹, która nie musi byæ skorelowana ze sk³adem surowcowym. W opinii producenta, nazwa ta sugeruje
jedynie udzia³ miêsa indyczego w sk³adzie produktu. Co wiêcej, nie istnieje norma prawna, która nakazywa³aby odzwierciedlaæ
w nazwie sk³ad iloœciowy lub produkty dominuj¹ce.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Stwierdzenie istnienia przedmiotowej praktyki wymaga
wiêc spe³nienia dwóch przes³anek - bezprawnoœci dzia³ania oraz naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Bezprawnoœæ, do
której odwo³uje siê ustawodawca, oznacza sprzecznoœæ z prawem, a tak¿e z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz z dobrymi
obyczajami. Stanowisko takie znajduje oparcie w uzasadnieniu projektu rz¹dowego ustawy nowelizacyjnej z dnia 5 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 129, poz. 1102), która wprowadzi³a do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisy reguluj¹ce postêpowanie
w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, zgodnie z którym „same przepisy art. 23a - 23d ustawy nie reguluj¹
konstrukcji bezprawnoœci dzia³añ przedsiêbiorcy. Dzia³ania te mog¹ okazaæ siê bezprawne w razie ustalenia, ¿e dosz³o do naruszenia
przepisów innych ustaw, tak¿e zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrych obyczajów.”. W art. 23a ust. 2 ww. ustawy zamieszczono
przyk³adowe wyliczenia praktyk zakazanych przez ustawodawcê. Katalog ten wymienia miêdzy innymi stosowanie klauzul wpisanych
do rejestru niedozwolonych postanowieñ umownych, naruszenie prawa konsumenta do uzyskania rzetelnej i wyczerpuj¹cej informacji
oraz czyny nieuczciwej konkurencji naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów.
W odniesieniu do dzia³añ DROP, polegaj¹cych na wprowadzaj¹cym w b³¹d oznaczeniu produktu, ich bezprawnoœæ mo¿na wywieœæ
z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o jakoœci. W myœl art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej
konkurencji jest takie oznaczenie towarów, które mo¿e wprowadziæ klientów w b³¹d co do pochodzenia, iloœci, jakoœci, sk³adników (...)
lub innych istotnych cech towarów. Do powy¿szej definicji nawi¹zuje art. 6 ust. 5 ustawy o jakoœci, który zakazuje oznakowania
produktu mog¹cego wprowadziæ w b³¹d co do (...) rodzaju, w³aœciwoœci, sk³adu produktu, a tak¿e sugeruj¹cego, i¿ artyku³ posiada
specjalne w³aœciwoœci, je¿eli ich nie posiada. Generalnie zatem oba przepisy zakazuj¹ dzia³ania mog¹cego wprowadziæ w b³¹d poprzez
nieprawdziwe oznaczenie towarów lub us³ug.
Zgodnie z dominuj¹cym w doktrynie pogl¹dem, wystarczaj¹ca jest potencjalna mo¿liwoœæ wywo³ania b³êdu (E. Nowiñska, M. du Val,
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis Warszawa 2001, s. 79). Dzieje siê to wtedy, gdy informacje
zamieszczone na towarze mog¹ wp³yn¹æ na decyzjê konsumenta co do nabycia towaru. W przedmiotowej sytuacji, Spó³ka nazwa³a
produkt „Pasztet z indyka”, co wiêcej zastosowa³a na etykiecie symbole graficzne - wizerunek dwóch indyków. Takie oznaczenie
towaru wprost daje do zrozumienia, i¿ produkt przynajmniej w wiêkszej czêœci sk³ada siê ze sk³adników pochodz¹cych z indyka: miêsa
lub podrobów. Po uwa¿niejszej lekturze etykiety na odwrocie opakowania okazuje siê jednak, i¿ miêso indycze stanowi tylko 8,4% ca³ej
masy produktu, podczas gdy pozosta³e sk³adniki prócz t³uszczu i konserwantów to miêso i w¹troba z kurcz¹t. Spó³ka powo³a³a siê na
fakt, i¿ nazewnictwa przetworów drobiowych nie reguluj¹ ¿adne przepisy prawne. Jednak¿e istnieje zasada uczciwego obrotu
handlowego. W opinii Prezesa Urzêdu, je¿eli przedsiêbiorca wytwarza produkt, którym jeden ze sk³adników nie stanowi nawet 10%
masy ogólnej, a nazywa ten produkt w sposób wywo³uj¹cy wra¿enie, ¿e sk³ada siê co najmniej w wiêkszej czêœci z tego sk³adnika, to
jest to niew¹tpliwie dzia³anie nieuczciwe. Nie ma znaczenia fakt, i¿ sk³ad podany na etykiecie (po przeciwnej stronie ni¿ nazwa) jest
prawid³owy.
DROP podniós³, i¿ w przypadku przetworów drobiowych, nie istniej¹ normy prawne nakazuj¹ce stosowanie nazw produktów
zale¿nie od ich sk³adu surowcowego. Wed³ug opinii Spó³ki nazwa „Pasztet z indyka” jest nazw¹ handlow¹, która wskazuje na rodzaj
produktu (pasztet) i sposób przetworzenia (konserwa sterylizowana), a tak¿e sugeruje, i¿ w sk³adzie znajduje siê miêso indycze.
W opinii Prezesa Urzêdu, takie argumenty nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie. „Pasztet z indyka” to nazwa rodzajowa, podobna
przyk³adowo do mleka krowiego lub te¿ szynki wieprzowej. Dlatego te¿ jej brzmienie musi odpowiadaæ prawdziwemu sk³adowi
produktu. Co wiêcej, DROP, jako profesjonalny podmiot na rynku przetworów z miêsa drobiowego, powinien dochowaæ szczególnej
starannoœci w oznakowaniu swoich produktów, tak aby unikn¹æ wszelkich w¹tpliwoœci i niejasnoœci. Szczególnie ze wzglêdu na fakt, i¿
konsument jest s³abszym uczestnikiem obrotu, nie zawsze uwa¿nym przy dokonywaniu transakcji i to do obowi¹zków przedsiêbiorcy
nale¿y udzielenie rzetelnej i pe³nej informacji.
Oczywiœcie przeciêtny konsument zdaje sobie sprawê, i¿ pasztetu nie wytwarza siê tylko i wy³¹cznie z miêsa, gdy¿ by³by to
produkt nie nadaj¹cy siê do spo¿ycia (ze wzglêdów smakowych). Do produkcji pasztetu u¿ywa siê wiêc mieszaniny miêsa i w¹troby
oraz dodatków, m.in. t³uszczu, skrobi i przypraw. Z informacji dotycz¹cych sk³adu produktu wynika, i¿ przewa¿aj¹cym sk³adnikiem s¹
elementy kurcz¹t, a nie indycze. W tej sytuacji produkt powinien nazywaæ siê konsekwentnie „Pasztet kurzy z dodatkiem indyka”.
Poniewa¿ jednak w obrocie produktami spo¿ywczymi przyjê³o siê nazywanie produktów z kurcz¹t zbiorcz¹ nazw¹ „drobiu”, nie by³aby
uchybieniem nazwa „Pasztet drobiowy z dodatkiem indyka”. Z pewnoœci¹ jednak nie „Pasztet z indyka”.
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Oceniaj¹c mo¿liwoœæ wprowadzenia w b³¹d nale¿y uwzglêdniæ przede wszystkim charakter produktu i warunki, w jakich obrót tym
produktem siê odbywa, gdy¿ to wyznacza wzorzec przeciêtnego konsumenta, bêd¹cego miernikiem zachowañ konsumentów
dokonuj¹cych zakupów. Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ inaczej zachowuje siê konsument przy zakupie towarów o wiêkszej wartoœci,
takich jak sprzêt RTV i AGD lub samochody, a inaczej kupuj¹c drobne towary powszechnego u¿ytku, jakimi s¹ produkty spo¿ywcze.
Przy tego rodzaju produktach przyj¹æ nale¿y, jako miernik, konsumenta nieuwa¿nego, który rzadko korzysta z informacji zawartych na
odwrocie opakowania produktu spo¿ywczego. Taki konsument nabywa produkt kieruj¹c siê jego nazw¹ i oznaczeniem, które jest
widoczne na pierwszy rzut oka. W trakcie zakupów konsument wybiera spoœród kilku lub kilkunastu produktów o podobnej nazwie,
wygl¹dzie i znajduj¹cych siê na jednej pó³ce. W tej sytuacji trudno wymagaæ od niego, aby zapoznawa³ siê ze szczegó³owymi
informacjami zawartymi na ka¿dym produkcie, znajduj¹cymi siê czêsto na odwrocie produktu i dodatkowo wydrukowanymi malutkimi
literami. Z uwagi na powy¿sze, Spó³ka powinna dochowaæ szczególnej starannoœci przy oznaczaniu produktu tak, aby nie dopuœciæ do
b³êdnego odbioru tego produktu ze strony konsumentów.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ oznakowanie przedmiotowego produktu mo¿e wywo³ywaæ pomy³ki u konsumentów. Tym samym
dzia³anie Spó³ki, jako wype³niaj¹ce przes³anki art. 10 u.z.n.k. oraz art. 6 ust. 5 ustawy o jakoœci, nale¿y uznaæ za bezprawne.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie podaje definicji „zbiorowych interesów konsumentów”. Wskazuje jedynie,
i¿ nie mo¿na ich uto¿samiaæ z sum¹ indywidualnych interesów konsumentów. O tym, czy naruszony zosta³ interes zbiorowy, nie
zawsze przes¹dza kryterium iloœciowe, poniewa¿ niekiedy jeden ujawniony przypadek naruszenia prawa konsumenta mo¿e byæ
przejawem czêsto lub nawet powszechnie stosowanej praktyki naruszaj¹cej interes zbiorowy.
W niniejszej sprawie bez w¹tpienia mamy do czynienia z naruszeniem praw bli¿ej nieokreœlonej liczby konsumentów, zarówno tych,
którzy ju¿ dokonali zakupu przedmiotowego produktu, jak i potencjalnych nabywców, zw³aszcza ¿e produkt znajduje siê w placówkach
handlowych na terenie ca³ego kraju. Widoczne jest wiêc, ¿e bezprawne zachowanie przedsiêbiorcy nie dotyczy interesów poszczególnych
osób, lecz mamy do czynienia z naruszonymi uprawnieniami krêgu klientów zarówno obecnych, jak i przysz³ych.
Jednym z podstawowych praw konsumentów jest prawo do bezpieczeñstwa ekonomicznego, którego sk³adow¹ jest mo¿liwoœæ
œwiadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru dóbr i us³ug. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ wprowadzaj¹ce w b³¹d
oznaczenie towaru uniemo¿liwia konsumentowi podjêcie racjonalnej, wolnej od manipulacji decyzji opartej na rzeczywistym stanie
faktycznym. Z uwagi na to, i¿ nieprawid³owe oznakowanie towaru ogranicza bezpieczeñstwo ekonomiczne konsumentów, w przedmiotowym
przypadku uznano, i¿ sprzeczne z prawem dzia³ania Spó³ki godz¹ w interesy konsumentów.
Reasumuj¹c, w ocenie Prezesa Urzêdu, powy¿sze dzia³anie nale¿y kwalifikowaæ jako praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów polegaj¹c¹ na stosowaniu czynu nieuczciwej konkurencji, tj. oznaczenia produktu wprowadzaj¹cego w b³¹d co do
istotnych cech tego produktu. W zwi¹zku ze spe³nieniem obu przes³anek, nale¿y zachowanie Spó³ki uznaæ za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów, wskazan¹ w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec powy¿szego orzeczono, jak w sentencji. […]
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DECYZJA
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie umorzenia postêpowania przeciwko Lubelskiej Okrêgowej Radzie Aptekarskiej Lublinie
(Nr RLU-6/2006)
Na podstawie art. 105 § 1 Kpa w zw. z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2080) oraz 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 (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.),
umarza siê postêpowanie antymonopolowe wszczête na wniosek przedsiêbiorcy Joanny S. w sprawie nadu¿ywania przez Lubelsk¹
Okrêgow¹ Radê Aptekarsk¹ w Lublinie pozycji dominuj¹cej na rynku lokalnym, poprzez wydanie w formie uchwa³y negatywnej opinii
w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej w Œwidniku.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek przedsiêbiorcy Joanny S. o wszczêcie postêpowania
antymonopolowego przeciwko Lubelskiej Okrêgowej Radzie Aptekarskiej w Lublinie, ul. Grodzka 7, z zarzutem stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê oraz wnioskiem o wydanie decyzji o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazanie zaniechania jej
stosowania. Zdaniem wnioskodawczyni ww. zarzuty wyczerpa³y dzia³ania Lubelskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, które
polega³y na negatywnym zaopiniowaniu jej wniosku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej w Œwidniku.
Wnioskodawca uzasadnia³, ¿e Lubelska Okrêgowa Rada Aptekarska negatywnie zaopiniowa³a, na podstawie art. 29 pkt 5 ustawy o izbach
aptekarskich, wniosek przedsiêbiorcy w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej w Œwidniku.
W uzasadnieniu swojego negatywnego stanowiska Lubelska Okrêgowa Rada Aptekarska poda³a, ¿e „...dotychczasowa iloœæ aptek na
terenie miasta Œwidnika w pe³ni zaspokaja potrzeby mieszkañców w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne”.
Negatywna opinia Lubelskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej w przedmiotowej sprawie - argumentuje wnioskodawca - wstrzymuje wydanie
wnioskodawcy zezwolenia na prowadzenie apteki, co w konsekwencji ogranicza konkurencjê i godzi w interesy konsumentów. Zdaniem
wnioskodawcy, stanowisko Lubelskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej jest bezpodstawne w ustalonym stanie faktycznym i prawnym,
bowiem lokalne samorz¹dy (zarz¹d miasta i starostwo powiatowe) wydaj¹c decyzje budowlane zaakceptowa³y budowê lokalu
przeznaczonego na przedmiotow¹ aptekê. Ponadto, wyra¿ona przez Lubelsk¹ Okrêgow¹ Radê Aptekarsk¹ opinia o pe³nym zaspokojeniu
potrzeb mieszkañców w zaopatrzenie w produkty lecznicze i medyczne wykracza poza kompetencje samorz¹du aptekarskiego, a tak¿e jest
go³os³owna, nie poparta jakimikolwiek obiektywnymi badaniami. Ograniczenie wnioskodawcy dostêpu do rynku przez Lubelsk¹ Okrêgow¹
Radê Aptekarsk¹ jako organ samorz¹du zawodowego, który faktycznie jest te¿ nieformalnym zwi¹zkiem przedsiêbiorców, jest praktyk¹
ograniczaj¹c¹ konkurencjê, której nakazanie zaniechania jest - zdaniem wnioskodawcy - w pe³ni uzasadnione.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem UOKiK), maj¹c na uwadze op³acony wniosek
i tak sformu³owane zarzuty, jak równie¿ wstêpn¹ ocenê o mo¿liwoœci naruszenia interesu publicznoprawnego, wszcz¹³ postêpowanie
antymonopolowe przeciwko Lubelskiej Okrêgowej Radzie Aptekarskiej w Lublinie, ul. Grodzka 7 (zwanej dalej LORA), w zwi¹zku
z podejrzeniem nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku lokalnym, poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wydanie w formie uchwa³y negatywnej opinii w sprawie wniosku
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej w Œwidniku, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080).
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W odpowiedzi na wszczêcie postêpowania administracyjnego, LORA wyjaœni³a, ¿e stanowisko wnioskodawcy jest ca³kowicie
nieuzasadnione, gdy¿ negatywna opinia Rady w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki nie wstrzymuje wydania
wnioskodawcy zezwolenia na prowadzenie apteki, a zatem nie jest uzasadniony zarzut, ¿e wydanie opinii negatywnej ogranicza
konkurencjê i godzi w interes konsumentów. LORA wyjaœni³a, ¿e dzia³aj¹c na podstawie art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 ze zm.), kieruje dzia³alnoœci¹ Izby w okresie miêdzy okrêgowymi zjazdami
aptekarzy, w szczególnoœci wydaje opinie w sprawach udzielenia lub cofniêcia koncesji (aktualnie: zezwoleñ) na prowadzenie aptek lub
hurtowni. Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533
ze zm.), apteka ogólnodostêpna mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie,
odmowa udzielenia, zmiana, cofniêcie lub stwierdzenie wygaœniêcia zezwolenia na prowadzenie apteki, nale¿y do wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce prowadzenia dzia³alnoœci.
Jak wyjaœnia LORA, podmiot prowadz¹cy aptekê obowi¹zany jest zatrudniæ osobê odpowiedzialn¹ za prowadzenie apteki, o której
mowa w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, daj¹c¹ rêkojmiê nale¿ytego prowadzenia apteki, o czym stanowi art. 99 ust. 4a
tej ustawy. Organem uprawnionym do wydawania rêkojmi dla kierowników w zakresie nale¿ytego prowadzeni apteki jest samorz¹d
aptekarski, jako reprezentacja zawodowych, spo³ecznych i gospodarczych interesów tego zawodu zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy
o izbach aptekarskich.
Okrêgow¹ izbê aptekarsk¹ tworz¹ osoby wpisane na listê jej cz³onków. Wpisowi na listê cz³onków okrêgowej izby aptekarskiej
podlegaj¹ wszystkie osoby wykonuj¹ce zawód farmaceuty na terenie danej izby. Ponadto cz³onkowie samorz¹du aptekarskiego
podlegaj¹ odpowiedzialnoœci zawodowej przed s¹dami aptekarskimi za postêpowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii
zawodowej oraz przepisami prawnymi, dotycz¹cymi wykonywania zawodu aptekarza. Zgodnie z art. 60 ustawy o izbach aptekarskich,
Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych, zaœ informacji o ukaraniu udziela siê organom izb aptekarskich. Obowi¹zki
cz³onków samorz¹du aptekarskiego s¹ okreœlone w art. 21 ustawy o izbach aptekarskich.
Okrêgowa rada aptekarska, posiadaj¹c wiedzê na temat wype³niania obowi¹zków przez jej cz³onków oraz mo¿liwoœæ uzyskania
informacji w zakresie dotycz¹cym cz³onka samorz¹du, jest w³adna do oceny postawy osoby wskazanej na kierownika przez podmiot
prowadz¹cy aptekê, wobec powy¿szego udziela opinii w zakresie rêkojmi dla osób wskazanych w treœci art. 99 ust. 4a ustawy - Prawo
farmaceutyczne. Opinia ta, jak wynika z powy¿szego, jest niezbêdna do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, wydawanego
przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
W przedmiotowej sprawie LORA Uchwa³¹ Nr 38/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. pozytywnie zaopiniowa³a osobê wskazan¹ przez
wnioskodawcê na kierownika apteki prowadzonej przez Joannê S. Natomiast, wyjaœnia dalej LORA, do uzyskania zezwolenia na
prowadzenie apteki przez wnioskodawcê nie jest wymagana opinia okrêgowej rady aptekarskiej, dotycz¹ca udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki. Wprawdzie LORA Uchwa³¹ nr 38/2005 negatywnie zaopiniowa³a wniosek Joanny S. w sprawie wydania zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej w Œwidniku, co stanowi³o wype³nienie obowi¹zków na³o¿onych na ni¹ przez art. 29 pkt 5 ustawy
o izbach aptekarskich, jednak¿e uchwa³a ta nie posiada waloru opinii wi¹¿¹cej dla organu wydaj¹cego zezwolenie na prowadzenie
apteki w rozumieniu art. 99 ustawy - Prawo farmaceutyczne. Owa negatywna opinia, zawarta w uchwale Nr 38/2005, w czêœci
dotycz¹cej wniosku Pani Joanny S. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, jest pogl¹dem cz³onków Okrêgowej Rady
Aptekarskiej w Lublinie, a nie wynika z ¿adnych wewnêtrznych regulacji LORA.
W ocenie LORA, wydaj¹c opinie w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostêpnych, kieruje
siê ona nastêpuj¹cymi kryteriami:
- wniosek winien spe³niaæ wymogi okreœlone w art. 99 i 100 ustawy - Prawo farmaceutyczne;
- lokal apteczny winien spe³niaæ wymogi okreœlone w art. 97 tej ustawy;
- kierownik apteki winien spe³niaæ wymogi okreœlone w art. 88 tej ustawy;
- samorz¹d terytorialny wyda³ pozytywne stanowisko w sprawie rozmieszczenia aptek w trybie art. 29 pkt 6 ustawy o izbach
aptekarskich.
Ponadto, jak wyjaœni³a LORA, miasto Œwidnik liczy 40.580 mieszkañców. Na terenie miasta funkcjonuje 14 aptek ogólnodostêpnych.
St¹d na jedn¹ aptekê przypada 2.899 mieszkañców. Samorz¹d stoi na stanowisku, argumentowa³a LORA, ¿e jedynie liczba osób
powy¿ej 4.000 przypadaj¹ca na jedn¹ aptekê umo¿liwia jej prawid³owe funkcjonowanie.
Wnioskodawca, ustosunkowuj¹c siê do wyjaœnieñ z³o¿onych przez LORA, podtrzyma³ swój wniosek oraz dodatkowo poda³, ¿e
„bezpodstawne, negatywne zaopiniowanie przedmiotowego wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, która by³aby
konkurencyjna wobec aptek ju¿ istniej¹cych, stanowi niedozwolon¹ praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê przez nieformalny zwi¹zek
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych jako LORA, podlegaj¹cy karze na podstawie art. 102 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”.
Zdaniem wnioskodawcy, nie do przyjêcia jest t³umaczenie LORA, ¿e przedmiotowa uchwa³a w czêœci objêtej skarg¹, jest jedynie
indywidualnym pogl¹dem poszczególnych cz³onków rady, uczestnicz¹cych w zwo³anym w dniu 10 paŸdziernika 2005 r. posiedzeniu
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie. Takie bezprawne postêpowanie LORA w pe³ni wyczerpuje znamiona nieuczciwej
konkurencji i jest godne potêpienia tak¿e z tego powodu, ¿e utrudnia funkcjonowanie organu pañstwowego, udzielaj¹cego zezwoleñ
na prowadzenie aptek.
Wnioskodawca uzupe³ni³ wyjaœnienia podaj¹c, ¿e formalny wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki zosta³ z³o¿ony do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie w dniu 28 grudnia 2005 r., po uchyleniu przez Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
w Warszawie uchwa³¹ nr K/IV/24/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. skar¿onej uchwa³y LORA nr 38/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Obecnie - poda³
wnioskodawca - postêpowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Lublinie nie mo¿e dalej toczyæ siê, gdy¿ skar¿ona
uchwa³a LORA zosta³a uchylona w ca³oœci, tak¿e w zakresie pozytywnej opinii, dotycz¹cej osoby przewidzianej na kierownika apteki.
Joanna S. podnios³a, ¿e w sk³adzie LORA znajduj¹ siê osoby powi¹zane kapita³owo i interesami z kilkoma osobami prowadz¹cymi ju¿
w Œwidniku apteki ogólnodostêpne. Uniemo¿liwienie uruchomienia nowej, konkurencyjnej apteki (lub zw³oka w takim uruchomieniu) le¿y
w osobistym i korporacyjnym interesie tych osób, cz³onków LORA w Lublinie. W ocenie wnioskodawcy bezpodstawne, negatywne
zaopiniowanie jej wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej jest przejawem nieformalnego zwi¹zku
przedsiêbiorców, dzia³aj¹cych jako LORA i stanowi niedozwolon¹ praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê.
Prezes UOKiK, po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego, ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny.
Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich stanowi, ¿e Naczelna Izba Aptekarska i okrêgowe izby
aptekarskie stanowi¹ samorz¹d zawodu aptekarskiego, jako reprezentacja zawodowych, spo³ecznych i gospodarczych interesów tego
zawodu, przy czym okrêgow¹ izbê aptekarsk¹ stanowi¹ osoby wpisane na listê jej cz³onków (art. 15 ust. 1). Naczelna Izba Aptekarska
i okrêgowe izby aptekarskie maj¹ przyznan¹ ustawowo osobowoœæ prawn¹. Wpisowi na listê cz³onków okrêgowej izby aptekarskiej
podlegaj¹ wszystkie osoby wykonuj¹ce zawód farmaceuty na terenie danej izby. Ustawa, wymieniaj¹c w art. 7 zadania samorz¹du
aptekarskiego, jednoczeœnie w ust. 2 wskazuje, ¿e zadania te wykonywane s¹ równie¿ poprzez wydawanie opinii w sprawach
udzielania lub cofania zezwoleñ na prowadzenie aptek lub hurtowni.
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Art. 29 ustawy o izbach aptekarskich stanowi, ¿e okrêgowa rada aptekarska kieruje dzia³alnoœci¹ izby w okresie miêdzy
okrêgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególnoœci wydaje opiniê w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub
hurtowni (art. 29 pkt 5). Z kolei przepisy ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne stanowi¹, ¿e apteka ogólnodostêpna
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99). Zezwolenie na prowadzenie apteki
wydaje na wniosek osoby zainteresowanej wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Art. 101 ustawy wymienia enumeratywnie
sytuacje, kiedy wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej,
a mianowicie:
- wnioskodawca nie spe³nia warunków, okreœlonych w art. 88, art. 97, art. 99 ust. 4, 4a i 4b oraz art. 100 ust. 2;
- wnioskodawcy w okresie trzech lat przed z³o¿eniem wniosku cofniêto zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni
farmaceutycznej;
- wnioskodawca prowadzi lub wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni;
- wnioskodawca nie daje rêkojmi nale¿ytego prowadzenia apteki.
W odpowiedzi na wniosek Joanny S., prowadz¹cej jako aptekarz dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako firma „Slawia”, Okrêgowa Rada
Aptekarska w Lublinie podjê³a uchwa³ê Nr 38/2005, zawieraj¹c¹ negatywn¹ opiniê w sprawie jej wniosku o wydanie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostêpnej w Œwidniku. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e dotychczasowa iloœæ aptek na terenie miasta
Œwidnika w pe³ni zaspokaja potrzeby mieszkañców w zakresie zaspokajania w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Równoczeœnie
Rada pozytywnie zaopiniowa³a osobê wskazan¹ we wniosku na kierownika ww. apteki.
Joanna S. wnios³a za¿alenie na przedmiotow¹ uchwa³ê, wnosz¹c o jej uchylenie lub zmianê w czêœci dotycz¹cej negatywnej opinii
Rady o wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. W wyniku rozpatrzenia za¿alenia Prezydium Naczelnej Rady
Aptekarskiej (zwane dalej NRA) postanowi³o uchyliæ uchwa³ê Nr 38/2005 Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie oraz przekazaæ
sprawê do ponownego rozpatrzenia. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko w sprawie, Prezydium NRA powo³a³o siê na zakres kompetencji
izb aptekarskich okreœlonych przez art. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, który stanowi, ¿e zadaniem
samorz¹du aptekarskiego jest m.in. wydawanie opinii w sprawach udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Przywo³ane regulacje
nie ograniczaj¹ zakresu opinii samorz¹du aptekarskiego, nale¿y wiêc przyj¹æ - argumentowa³a NRA - ¿e wszystkie elementy sk³adowe
wniosku o wydanie zezwolenia podlegaj¹ opiniowaniu. Dokumentami takimi s¹ równie¿ dokumenty wymienione w art. 100 ust. 2
ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Natomiast z treœci 99 ust. 4a tej ustawy wynika, ¿e farmaceuta
odpowiedzialny za prowadzenie apteki musi dawaæ rêkojmiê jej nale¿ytego prowadzenia. Poniewa¿ podstawowymi zadaniami
samorz¹du aptekarskiego jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz troska o zachowanie
godnoœci i niezale¿noœci zawodu, opinia powinna w pierwszej kolejnoœci koncentrowaæ siê na warunkach wykonywania zawodu przez
farmaceutê. W rozpatrywanej sprawie NRA nie znalaz³a podstaw do kwestionowania opinii w zakresie dotycz¹cym kandydatury osoby
ubiegaj¹cej siê o objêcie funkcji kierownika apteki, dlatego te¿ po ponownym rozpatrzeniu sprawy pozytywna ocena w tym zakresie
powinna byæ utrzymana.
Natomiast - w ocenie NRA - pozosta³a czêœæ uchwa³y nie spe³nia wymagañ wynikaj¹cych z Kpa oraz ustawy - Prawo
farmaceutyczne. Powo³uj¹c siê na okreœlone w art. 101 tej ustawy przes³anki, warunkuj¹ce odmowê udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostêpnej, NRA nie znalaz³a podstaw do ich zastosowania w okolicznoœciach sprawy. W ocenie NRA,
odmowna opinia wydana na innej podstawie jak przes³anki wskazane w ww. przepisie, by³aby naruszeniem obowi¹zuj¹cego prawa.
Bezzasadnym i bezcelowym, konkluduje NRA, jest opieranie negatywnej opinii na przes³ance, która nie mo¿e byæ uwzglêdniona przez
organ wydaj¹cy zezwolenie. St¹d te¿ zaskar¿ona uchwa³a podlega³a uchyleniu. Uchwa³a NRA Nr K/IV/24/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.
uchylaj¹ca przedmiotow¹ uchwa³ê LORA w Lublinie uprawomocni³a siê wskutek jej niezaskar¿enia przez strony.
W zwi¹zku z powy¿szym Joanna S. wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki z³o¿y³a do Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Lublinie w dniu 28 grudnia 2005 r., tj. po uchyleniu przez Prezydium NRA zaskar¿onej uchwa³y LORA. Do czasu
zakoñczenia postêpowania dowodowego, prowadzonego przez Prezesa UOKiK, procedura wydania zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostêpnej nie zosta³a zakoñczona ze wzglêdu na niepodjêcie przez LORA nowej uchwa³y w sprawie opinii o udzielenie
ww. zezwolenia. W trakcie postêpowania administracyjnego organ antymonopolowy, w toku kontroli przeprowadzonej w LORA
w Lublinie, dokona³ analizy uchwa³ podjêtych w roku 2004 i 2005, a w szczególnoœci uchwa³ negatywnie opiniuj¹cych wnioski
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. W 2005 r. LORA w 35 przypadkach pozytywnie zaopiniowa³a wnioski o wydanie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej, zaœ w 12 przypadkach negatywnie zaopiniowa³a takie wnioski, przy czym
w ka¿dym przypadku swoj¹ negatywn¹ opiniê uzasadni³a faktem zaspokojenia potrzeb mieszkañców miejscowoœci w zakresie
zaopatrzenia w œrodki farmaceutyczne i medyczne w stopniu pe³nym. Jednoczeœnie w 11 przypadkach udzieli³a rekomendacji dla
osoby wskazanej jako kierownik apteki. W 2004 r. LORA wyda³a w 42 przypadkach opinie pozytywne, zaœ w 12 przypadkach opinie
negatywne. W 8 przypadkach ocena negatywna uzasadniona by³a faktem zaspokojenia potrzeb mieszkañców miejscowoœci
w zakresie zaopatrzenia w œrodki farmaceutyczne i medyczne w stopniu pe³nym, w jednym przypadku opinia negatywna uzasadniona
by³a faktem braku wjazdu na teren obiektu, na którym apteka jest usytuowana, w trzech przypadkach faktem negatywnej opinii Urzêdu
Gminy, Urzêdu Miasta lub Prezydenta Miasta w kwestii lokalizacji, w jednym przypadku LORA nie udzieli³a rêkojmi dla wnioskodawcy
opinii. W jednym przypadku negatywna opinia LORA zosta³a zmieniona na pozytywn¹ wskutek uchylenia Uchwa³y LORA przez
Prezydium NRA w Warszawie.
LORA nie ustali³a w formie prawno-procesowej ¿adnych zasad polityki dotycz¹cej otwierania nowych aptek, w szczególnoœci nie
przyjê³a w formie uchwa³y, jako kryterium opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na otworzenie apteki ogólnodostêpnej,
stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkañców w wyroby medyczne i farmaceutyczne poprzez apteki ju¿ funkcjonuj¹ce na danym terenie.
Z akt zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego jednoznacznie wynika, ¿e Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w roku
2004 i 2005 w ¿adnym przypadku nie udzieli³ odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej, niezale¿nie od
negatywnej opinii LORA, wydanej na podstawie art. 29 ust. 5 cytowanej wy¿ej ustawy.
Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
Przedmiotem niniejszego postêpowania antymonopolowego jest rozstrzygniêcie, czy w œwietle ustalonego stanu faktycznego
znajduje uzasadnienie zarzut przedsiêbiorcy Joanny S., stawiany Okrêgowej Radzie Aptekarskiej w Lublinie, nadu¿ywania pozycji
dominuj¹cej na rynku lokalnym, poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju
konkurencji, tj. naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który to przepis mia³by byæ naruszony
wskutek wydania przez LORA w Lublinie negatywnej opinii w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej, na
podstawie kryterium pe³nego stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkañców miasta Œwidnika w zakresie zaopatrzenia w produkty
lecznicze i wyroby medyczne.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

70

Istot¹ praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê jest bezprawne wykorzystywanie przez okreœlonego przedsiêbiorcê (lub zwi¹zek
przedsiêbiorców) si³y rynkowej wynikaj¹cej z jego pozycji na rynku w³aœciwym, podejmowane w celu ograniczenia samodzielnoœci
pozosta³ych uczestników obrotu oraz przymuszania ich do funkcjonowania na rynku w okreœlonych warunkach, z regu³y mniej
korzystnych ni¿ te, które panowa³yby na rynku konkurencyjnym. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu, zarzut stosowania praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê przedstawiæ mo¿na, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wy³¹cznie
przedsiêbiorcom lub ich zwi¹zkom. Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy, definicja przedsiêbiorcy ma szeroki wymiar i dotyczy nie tylko
przedsiêbiorców w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej, ale tak¿e innych podmiotów. Aptekarz odpowiada definicji
przedsiêbiorcy wymienionej w tym przepisie, zaœ samorz¹d zawodowy zrzeszaj¹cy osoby wykonuj¹ce zawód aptekarza jest zwi¹zkiem
przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W kwestii tej wypowiedzia³ siê S¹d
Antymonopolowy (wyrok z dnia 6 lipca 1994 r., sygn. akt XVII Amr 8/94). Zwi¹zkiem przedsiêbiorców, zgodnie z treœci¹ ww. przepisu,
s¹ izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców, o których mowa w pkt 1 tego przepisu, jak równie¿ zwi¹zki tych
organizacji. Zwi¹zkami przedsiêbiorców s¹ równie¿ organizacje samorz¹du zawodowego powo³ane na podstawie odrêbnych
przepisów. W okolicznoœciach sprawy przepisy te zawarte s¹ w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Przepis art. 1
ust. 1 tej ustawy stanowi, ¿e samorz¹d zawodu aptekarskiego stanowi¹ Naczelna Izba Aptekarska i okrêgowe izby aptekarskie. Na
mocy ust. 3 tego przepisu, zarówno Naczelna Izba Aptekarska, jak i okrêgowe izby aptekarskie posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹. Przepis
art. 24 ustawy o izbach aptekarskich wœród organów okrêgowej izby aptekarskiej wymienia okrêgow¹ radê aptekarsk¹.
Analiza powo³anych przepisów wskazuje, ¿e skoro samorz¹dem zawodowym aptekarzy na szczeblu okrêgowym jest okrêgowa izba
aptekarska, to przymiot zwi¹zku przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 w niniejszym postêpowaniu mo¿e mieæ wy³¹cznie Lubelska
Okrêgowa Izba Aptekarska. Zatem postêpowanie prowadzone przeciwko zwi¹zkowi przedsiêbiorców o stosowanie praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê, poprzez nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku, powinno byæ wszczête i prowadzone przeciwko okrêgowej izbie aptekarskiej,
nie zaœ przeciwko jej organowi wykonawczemu, tj. okrêgowej radzie aptekarskiej. St¹d wniosek, ¿e przedmiotowe postêpowanie prowadzone
przeciwko Lubelskiej Okrêgowej Radzie Aptekarskiej, która nie jest przedsiêbiorc¹ lub zwi¹zkiem przedsiêbiorców, prowadzone jest przeciwko
podmiotowi, który nie posiada legitymacji strony w tym postêpowaniu. Jakkolwiek wiêc Lubelska Okrêgowa Rada Aptekarska, przeciwko
której, zgodnie z wnioskiem przedsiêbiorcy Joanny S., wszczêto i prowadzono niniejsze postêpowanie, nie podnios³a w toku postêpowania
tego zarzutu, Prezes UOKiK z urzêdu zobowi¹zany jest go uwzglêdniæ.
Zgodnie z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach nie uregulowanych w tej ustawie, do postêpowania
przed Prezesem UOKiK stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego. Art. 105 Kpa stanowi natomiast, ¿e organ
administracji pañstwowej wydaje decyzjê o umorzeniu postêpowania, gdy z jakiejkolwiek przyczyny sta³o siê ono bezprzedmiotowe.
Bezprzedmiotowoœæ postêpowania administracyjnego oznacza, ¿e brak jest któregoœ z elementów materialnego stosunku prawnego,
a wobec tego nie mo¿na wydaæ decyzji za³atwiaj¹cej sprawê przez rozstrzygniêcie co do jej istoty. Zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymaga udowodnienia w pierwszym rz¹dzie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej.
Przes³ankami wstêpnymi pozwalaj¹cymi na badanie, czy rzeczywiœcie strona postêpowania dopuœci³a siê owego „nadu¿ycia” jest
stwierdzenie miêdzy innymi posiadania przez ni¹ statusu przedsiêbiorcy lub zwi¹zku przedsiêbiorców, a dalej stwierdzenie posiadania
pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym. Bez wyst¹pienia tych elementów badanie, czy dosz³o do naruszenia zakazu przewidzianego
w art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jest bezprzedmiotowe.
W powy¿szym zakresie nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e skoro Lubelska Okrêgowa Rada Aptekarska nie jest przedsiêbiorc¹ ani te¿
zwi¹zkiem przedsiêbiorców, to nie mo¿na przedstawiæ jej zarzutu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku, a zatem postêpowanie
nale¿y umorzyæ jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 105 § 1 Kpa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, orzeczono jak w sentencji. […]
25
DECYZJA
z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim
(Nr RWA-13/2006)
I. Na podstawie art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2080) 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 (Dz. U. Nr 18,
poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów,
uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, okreœlon¹ w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, dzia³anie spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, polegaj¹ce na
niedope³nieniu obowi¹zku zapewnienia konsumentom mo¿liwoœci zakupu biletów WKD, na skutek braku punktów sprzeda¿y
biletów WKD na przystankach WKD lub w ich bezpoœredniej okolicy i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) 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
(Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, okreœlon¹ w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, dzia³anie spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, polegaj¹ce na
naruszeniu obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601 ze zm.), udzielania konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji o cenach us³ugi przewozu, poprzez niepodanie do publicznej
wiadomoœci stosowanych przez PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. taryf lub cenników, na przystankach WKD, na których
brak jest kas biletowych i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem 9 listopada 2005 r.
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2004 r. Delegatura UOKiK w Warszawie wszczê³a - w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - postêpowanie wyjaœniaj¹ce, maj¹ce na celu wstêpne ustalenie, czy w zwi¹zku z dzia³aniem spó³ki
Polskie Koleje Pañstwowe Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (dalej Spó³ka lub WKD), nast¹pi³o
naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego,
w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy.
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W ocenie Prezesa UOKiK, materia³ dowodowy zabrany w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym da³ podstawy do wszczêcia
postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2005 r. postêpowania w zwi¹zku z podejrzeniem stosowania przez WKD praktyki naruszaj¹cej
zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na niedope³nieniu obowi¹zku zapewniania konsumentom mo¿liwoœci zakupu biletów
WKD, na skutek braku punktów sprzeda¿y biletów WKD na przystankach WKD lub w ich bezpoœredniej okolicy. W trakcie
prowadzonego postêpowania, do Delegatury UOKiK w Warszawie wp³ynê³a skarga, w której skar¿¹cy zarzuci³ WKD nieinformowanie
pasa¿erów o cennikach us³ug, tj. niedope³nienie obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo
przewozowe, na mocy którego przewoŸnik zobowi¹zany jest do podania do publicznej wiadomoœci, w sposób zwyczajowo przyjêty,
ustalonych lub stosowanych taryf lub cenników.
Jednoczeœnie, w dniu 14 listopada 2005 r. przeprowadzono kontrolê przystanków WKD, w celu ustalenia, czy przedsiêbiorca
realizuje wynikaj¹cy z art. 11 ust. 1 Prawa przewozowego obowi¹zek podania do publicznej wiadomoœci, w sposób zwyczajowo
przyjêty, ustalonych lub stosowanych przez spó³kê taryf lub cenników. Ustalenia dokonane w toku przedmiotowej kontroli sta³y siê
podstaw¹ do przedstawienia WKD zarzutu naruszenia obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe udzielania
konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji o cenach us³ugi przewozu, poprzez niepodanie do publicznej wiadomoœci stosowanych
przez WKD taryf lub cenników na przystankach WKD, na których brak jest kas biletowych.
Prezes UOKiK, zawiadamiaj¹c Spó³kê o wszczêciu przedmiotowego postêpowania oraz o jego przedmiotowym rozszerzeniu,
wezwa³ j¹ do ustosunkowania siê do przedstawionych zarzutów. W odpowiedzi na zarzut niedope³nienia obowi¹zku zapewniania
konsumentom mo¿liwoœci zakupu biletów WKD, spó³ka WKD podnios³a, i¿ nie zgadza siê za stanowiskiem Prezesa UOKiK,
jednoczeœnie jednak wskaza³a na sukcesywne rozszerzanie sieci sprzeda¿y biletów. W odpowiedzi na dalsze wezwania Prezesa
UOKiK, spó³ka WKD przes³a³a dokumenty potwierdzaj¹ce podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji obowi¹zku umo¿liwienia
konsumentom zakupu biletów na wszystkich stacjach WKD.
W odpowiedzi na zarzut nieudzielania konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji o cenach us³ugi przewozu, poprzez niepodanie do
publicznej wiadomoœci stosowanych przez WKD taryf lub cenników, spó³ka ta podnios³a, i¿ nie zgadza siê ze stanowiskiem Prezesa
UOKiK, jednoczeœnie jednak wskaza³a, i¿ w dniu 9 listopada 2005 r. informacje o cenach biletów jednorazowych zosta³y zamieszczone
na wszystkich przystankach linii WKD.
Prezes UOKiK ustali³, co nastêpuje.
Przedmiotem dzia³alnoœci WKD jest m.in. dzia³alnoœæ zapewniaj¹ca miejski i podmiejski przewóz pasa¿erów po wyznaczonych
trasach. WKD prowadzi dzia³alnoœæ na rynku przewozów pasa¿erskich kolej¹ na nastêpuj¹cych trasach: Nr 47 - Warszawa Œródmieœcie
WKD - Grodzisk Mazowiecki Radoñska, Nr 48 - Podkowa Leœna - Milanówek Grudów, Nr 512 - Pruszków - Komorów. Na ww. trasach
znajduje siê 28 stacji: Warszawa Œródmieœcie WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Warszawa Reduta Ordona,
Warszawa al. Jerozolimskie, Warszawa Raków, Warszawa Salomea, Opacz, Micha³owice, Regu³y, Malichy, Tworki, Pruszków WKD,
Komorów, Nowa Wieœ Warszawska, Kanie Helenowskie, Otrêbusy, Podkowa Leœna Wschodnia, Podkowa Leœna G³ówna, Podkowa
Leœna Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki
Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Radoñska, Polesie, Milanówek, Grudów.
Przewóz osób odbywa siê poprzez zawarcie umowy przewozu pomiêdzy przewoŸnikiem i pasa¿erem. Ustawowa definicja
umowy przewozu zawarta jest w art. 774 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie
z którym przez umowê przewozu przewoŸnik zobowi¹zuje siê w zakresie dzia³alnoœci swego przedsiêbiorstwa do przewiezienia za
wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Do elementów przedmiotowo istotnych umowy przewozu, obok przewiezienia osób lub rzeczy,
nale¿y - zgodnie z ustawow¹ definicj¹ - wynagrodzenie przewoŸnika. Ceny przewozu osób i rzeczy przez WKD okreœlone zosta³y
w postanowieniach Taryfy osobowej i baga¿owej WKD, zawieraj¹cej postanowienia taryfowe o przewozie osób, zwierz¹t i rzeczy na
linii PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Informacja o cenach biletów jednorazowych zamieszczona zosta³a tak¿e na stronach
internetowych WKD (www.wkd.com.pl).
Na liniach WKD obowi¹zuj¹ bilety nabyte wy³¹cznie w kasach WKD oraz w punktach agencyjnych WKD. Podró¿ny, który
z jakichkolwiek przyczyn nie naby³ biletu w kasie biletowej lub w punkcie agencyjnym WKD, mo¿e zakupiæ bilet w poci¹gu u maszynisty
na odpowiedni¹ strefê czasow¹ (wy³¹cznie wed³ug taryfy normalnej). Osoby uprawnione do zni¿ki 100% mog¹ nabyæ bilet
u maszynisty bez op³aty dodatkowej. W za³¹czniku do pisma z dnia 7 stycznia 2005 r. WKD wskaza³o 34 miejsca zakupu biletów WKD
stanowi¹ce punkty agencyjne oraz kasy biletowe na linii WKD. Z przedstawionego dokumentu wynika, i¿ na 7 spoœród 28 stacji WKD,
tj. na stacjach Warszawa Reduta Ordona, Warszawa al. Jerozolimskie, Podkowa Leœna Zachodnia, Podkowa Leœna Wschodnia,
Polesie, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na, konsumenci nie maj¹ mo¿liwoœci zakupu biletów.
W toku czynnoœci proceduralnych ustalono, i¿ sprzeda¿ biletów jednorazowych WKD prowadzona jest, oprócz 34 punktów
sprzeda¿y, przez maszynistów, jednak¿e dotyczy ona tylko biletów normalnych lub objêtych 100% ulg¹. Przedsiêbiorca WKD wskaza³,
i¿ podstawow¹ form¹ sprzeda¿y biletów WKD jest sprzeda¿ prowadzona w kasach oraz punktach agencyjnych, gdzie konsument ma
mo¿liwoœæ zakupu wiêkszej liczby biletów, zakup zaœ biletów u maszynisty jest dodatkow¹ form¹ sprzeda¿y. Jako przyczynê braku
sprzeda¿y przez maszynistów prowadz¹cych poci¹g biletów ulgowych, WKD wskaza³o obowi¹zywanie 24 ró¿nych rodzajów biletów
jednorazowych na trasach WKD, podnosz¹c jednoczeœnie, i¿ sprzeda¿ tak zró¿nicowanych biletów powodowa³aby opóŸnienia w kursowaniu
poci¹gów, gdy¿ prowadzenie jej mo¿liwe jest tylko podczas postojów.
W toku prowadzonego postêpowania wyjaœniaj¹cego WKD wskaza³o, i¿ obecnie istniej¹ 34 punkty zakupu biletów WKD, zaœ
niektóre z nich zlokalizowane s¹ w znacznej odleg³oœci od linii, co umo¿liwia zakup wiêkszej iloœci biletów („na zapas”). Ponadto WKD
podnios³o, i¿ zamierza zainstalowaæ w ca³ym taborze automaty biletowe, umo¿liwiaj¹ce zakup wszystkich rodzajów biletów, jednak¿e
takie rozwi¹zanie bêdzie wprowadzone dopiero po wymianie ca³ego taboru WKD. Przedsiêbiorca zobowi¹za³ siê tak¿e do zapewnienia
lepszej informacji dla podró¿nych, dotycz¹cej punktów sprzeda¿y biletów w poci¹gach, na ulotkach, stacjach WKD oraz stronie
internetowej. Odnosz¹c siê zaœ do zasugerowanej przez UOKiK sprzeda¿y biletów przez kontrolerów, WKD poinformowa³o,
i¿ rozwi¹zanie takie nie jest mo¿liwie, bowiem kontrole obejmuj¹ wyrywkowo tylko niektóre poci¹gi. Takie dzia³anie nie zapewni zatem
mo¿liwoœci dokonania zakupu biletów wszystkim pasa¿erom.
Odpowiadaj¹c na zarzut niedope³nienia przez WKD obowi¹zku zapewnienia konsumentom mo¿liwoœci zakupu biletów WKD na
skutek braku punktów sprzeda¿y biletów WKD na przystankach Warszawa Reduta Ordona, Warszawa al. Jerozolimskie, Podkowa
Leœna Zachodnia, Podkowa Leœna Wschodnia, Polesie, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na lub w ich bezpoœredniej okolicy, spó³ka
podnios³a, i¿ nie zgadza siê ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, wskazuj¹c, i¿ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest po³o¿enie geograficzne
ww. przystanków w lesie (przystanek Brzózki, Podkowa Leœna Zachodnia, Podkowa Leœna Wschodnia), gdzie ze wzglêdu na ma³¹
rentownoœæ nie prowadzi siê dzia³alnoœci gospodarczej. Jednoczeœnie jednak spó³ka wskaza³a na sukcesywne rozszerzanie sieci
sprzeda¿y biletów. Ponadto WKD przes³a³o dokumenty potwierdzaj¹ce podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji obowi¹zku
umo¿liwienia konsumentom zakupu biletów na wszystkich stacjach WKD. Dodatkowo, spó³ka WKD poinformowa³a, i¿ w zwi¹zku
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z prowadzonym postêpowaniem, zarz¹d spó³ki podj¹³ uchwa³ê o uruchomieniu nowych punktów sprzeda¿y biletów na linii WKD,
prowadzonej przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia na stacjach, na których brak jest kas biletowych. W zwi¹zku
z powy¿sz¹ uchwa³¹ WKD przes³a³o do Powiatowych Urzêdów Pracy w Pruszkowie oraz w Grodzisku Mazowieckim, jednoczeœnie
rozmieszczaj¹c je na przystankach WKD oraz stronie internetowej spó³ki, og³oszenia dotycz¹ce poszukiwania przez WKD osób
gotowych do prowadzenia sprzeda¿y biletów na stacjach, na których nie ma mo¿liwoœci zakupu biletów WKD. Ponadto, WKD
poinformowa³a, i¿ uruchomione zosta³y punkty sprzeda¿y na przystankach WKD:
- Podkowa Leœna Wschodnia - od dnia 15 listopada 2005 r.
- Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na - od dnia 15 listopada 2005 r.
- Podkowa Leœna Zachodnia - od dnia 1 marca 2006 r.
W odpowiedzi na drugi zarzut - niedope³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 Prawa przewozowego podania do
publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty ustalonych lub stosowanych przez spó³kê taryf lub cenników - WKD podnios³o,
i¿ nie zgadza siê z przedstawionym zarzutem, bowiem ustawa nie nak³ada na przewoŸników obowi¹zku zamieszczania na wszystkich
stacjach cenników lub taryf. Za przyjêciem takiej tezy przemawia, w ocenie WKD, na³o¿enie na przewoŸników obowi¹zku podania do
publicznej wiadomoœci ustalonych lub stosowanych taryf lub cenników, bez wskazania przez ustawodawcê sposobu, w jaki informacje
te maj¹ byæ dostêpne dla podró¿nych, pos³uguj¹c siê jedynie ogólnym zwrotem w sposób zwyczajowo przyjêty. WKD wskaza³o
dodatkowo, i¿ art. 2 Prawa przewozowego, przewiduj¹cy obowi¹zek podania do publicznej wiadomoœci zakresu swojego dzia³ania,
a w szczególnoœci adresy punktów odprawy i sposób zawierania umowy przewozu, wskazuje, i¿ obowi¹zek ten realizowany jest
poprzez zamieszczenie tych informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozk³adzie jazdy. Zatem, z uwagi na
okolicznoœæ, i¿ ustawodawca ró¿nicuje pojêcia podania do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty oraz podania do
publicznej wiadomoœci poprzez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozk³adzie jazdy,
w ocenie WKD, brak informacji o cenach us³ugi przewozu na wszystkich stacjach WKD, nie stanowi naruszenia ustawy Prawo
przewozowe. Ponadto przedsiêbiorca wskaza³ inne formy realizacji obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 Prawa przewozowego,
tj. bezp³atne rozprowadzanie wœród podró¿nych kieszonkowych rozk³adów jazdy, zawieraj¹cych cennik biletów, wspó³praca z mediami
„Metropol” oraz „Metro”, które okresowo zamieszczaj¹ informacje o cenach biletów, zamieszczenie cenników wewn¹trz taboru
kolejowego, na stronie internetowej Spó³ki, oraz udzielanie informacji w tym zakresie przez dy¿urnego ruchu, dyspozytora
obs³uguj¹cego ca³odobowy numer informacyjny.
WKD przekaza³o ponadto informacjê, i¿ w dniu 9 listopada 2005 r. informacje o cenach biletów jednorazowych zosta³y
zamieszczone na wszystkich przystankach linii WKD. Na dowód powy¿szych faktów przes³ano dokumentacjê fotograficzn¹.
Prezes UOKiK zwa¿y³, co nastêpuje.
W myœl 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.” Zgodnie natomiast z art. 23a ust. 2 przywo³anej ustawy „za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów uwa¿a siê w szczególnoœci (...) naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
informacji (...)”.
Na mocy wymienionych uregulowañ, zbiorowe interesy konsumentów podlegaj¹ ochronie przed godz¹cymi w nie naruszeniami
polegaj¹cymi na bezprawnych dzia³aniach przedsiêbiorców. Tworz¹c w art. 23a ust. 2 ww. ustawy katalog dzia³añ, które bêd¹
uznawane za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, ustawodawca pos³u¿y³ siê zwrotem „w szczególnoœci”. Oznacza
to, ¿e wskazany w przedmiotowym zapisie katalog ma charakter przyk³adowy. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rz¹dowego ustawy
z dnia 5 lipca 2002 r., nowelizuj¹cej ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów, „Same przepisy art. 23a - 23d nie reguluj¹
konstrukcji bezprawnoœci dzia³añ przedsiêbiorcy. Dzia³ania te mog¹ okazaæ siê bezprawne w razie ustalenia, ¿e dosz³o do naruszenia
przepisów innych ustaw, ale tak¿e zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrych obyczajów” (druk sejmowy nr 366, s. 20). Przepisy
reguluj¹ce postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w przewa¿aj¹cej mierze maj¹ charakter
procesowy. Normy materialnoprawne, istotne z punktu widzenia stwierdzenia praktyki, znajduj¹ siê natomiast w innych ustawach.
Prezes UOKiK, wydaj¹c decyzje, o których mowa w art. 23c i 23d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, winien zatem
stosowaæ przepisy innych ustaw i na ich podstawie oceniaæ, czy dzia³ania przedsiêbiorcy mia³y charakter bezprawny.
W celu zastosowania normy wyinterpretowanej z treœci art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes
UOKiK musi wiêc wykazaæ, i¿ dzia³ania przedsiêbiorcy spe³niaj¹ ³¹cznie trzy przes³anki: s¹ bezprawne, godz¹ w interesy konsumentów,
a interesy te maj¹ charakter zbiorowy. Odnosz¹c powy¿sze uwagi do praktyki WKD - polegaj¹cej na niedope³nieniu obowi¹zku
zapewnienia konsumentom mo¿liwoœci zakupu biletów WKD, na skutek braku punktów sprzeda¿y biletów WKD na przystankach WKD
lub w ich bezpoœredniej okolicy - nale¿y wskazaæ, ¿e bezprawnoœæ podejmowanych przez przedsiêbiorcê dzia³añ wynika z naruszenia
przepisów Kodeksu cywilnego. Stosownie bowiem do art. 353 § 1 Kc zobowi¹zanie polega na tym, ¿e wierzyciel mo¿e ¿¹daæ od
d³u¿nika œwiadczenia, a d³u¿nik powinien œwiadczenie spe³niæ. Natomiast zgodnie z art. 354 § 1 Kc d³u¿nik powinien wykonaæ
zobowi¹zanie zgodnie z jego treœci¹ i w sposób odpowiadaj¹cy jego celowi spo³eczno-gospodarczemu oraz zasadom wspó³¿ycia
spo³ecznego, a je¿eli istniej¹ w tym zakresie ustalone zwyczaje - tak¿e w sposób odpowiadaj¹cy tym zwyczajom. Na mocy zaœ § 2
przedmiotowego artyku³u w taki sam sposób powinien wspó³dzia³aæ przy wykonaniu zobowi¹zania wierzyciel.
Odnosz¹c powo³ane wy¿ej przepisy Kc do stanu faktycznego niniejszej sprawy, nale¿y wskazaæ, i¿ konsument korzystaj¹cy
z us³ug œwiadczonych przez WKD zobowi¹zany jest do podró¿owania z wa¿nym biletem. Wynika to z charakteru umowy przewozu,
któr¹ konstytuuje art. 774 Kc, zgodnie z którym przewoŸnik zobowi¹zuje siê w zakresie dzia³alnoœci swojego przedsiêbiorstwa do
przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Op³ata za bilet stanowi wiêc wynagrodzenie us³ugi przewozu i stanowi essentialia
negotii umowy przewozu. W § 5 pkt 4 Taryfy osobowej i baga¿owej WKD, zawieraj¹cej postanowienia taryfowe o przewozie osób,
zwierz¹t i rzeczy na linii PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. wskazano miejsca, gdzie mo¿na nabyæ bilet, który po nadaniu mu
cech wa¿noœci, pozwoli konsumentom na spe³nienie obowi¹zków pasa¿era. Zgodnie z powo³anym paragrafem na linii WKD
obowi¹zuj¹ bilety nabyte wy³¹cznie w kasach WKD oraz w punktach agencyjnych WKD. Podró¿ny, który z jakichkolwiek przyczyn nie
naby³ biletu w kasie biletowej lub w punkcie agencyjnym WKD, mo¿e zakupiæ bilet w poci¹gu u maszynisty na odpowiedni¹ strefê
czasow¹. Osoby uprawnione do zni¿ki 100% mog¹ nabyæ bilet u maszynisty bez op³aty dodatkowej. Jak ustalono w toku
prowadzonego postêpowania, WKD nie zapewnia konsumentom mo¿liwoœci nabycia biletów na ca³ym obszarze swojego dzia³ania,
gdy¿ na linii WKD istniej¹ przystanki, na których b¹dŸ w okolicach których nie jest mo¿liwie dokonanie zakupu biletów.
Wskazaæ nale¿y dodatkowo, i¿ umowa przewozu ma charakter umowy wzajemnej, a zatem strony takiego stosunku
zobowi¹zaniowego s¹ wobec siebie jednoczeœnie wierzycielami i d³u¿nikami. W zakresie wiêzi polegaj¹cej na obowi¹zku zap³acenia
wynagrodzenia za przewóz, to podmiot korzystaj¹cy z us³ug przewoŸnika jest d³u¿nikiem, zaœ przewoŸnik - wierzycielem. Jak wynika
z przywo³anych wy¿ej przepisów Kc d³u¿nik - konsument, powinien wykonaæ swoje zobowi¹zanie w sposób zgodny z przepisami
prawa (czyli op³aciæ us³ugê). Nie oznacza to jednak, ¿e na wierzycielu nie ci¹¿¹ ¿adne obowi¹zki w tym zakresie. Wierzyciel bowiem
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powinien, zgodnie z dyspozycj¹ art. 354 § 1 Kc, wspó³dzia³aæ przy wykonywaniu zobowi¹zania przez d³u¿nika. Niezapewnienie przez
WKD mo¿liwoœci nabycia przez konsumentów biletów na ca³ym obszarze dzia³ania Spó³ki stanowi brak wspó³dzia³ania z pasa¿erem
przy wykonaniu zobowi¹zania w sposób okreœlony przepisami Kc, uniemo¿liwiaj¹cy konsumentowi spe³nienie jego œwiadczenia.
Chocia¿ na trasach obs³ugiwanych przez WKD znajduje siê 28 przystanków, konsumenci nie mieli mo¿liwoœci zakupu biletów na
7 spoœród nich. O ile za usprawiedliwione mo¿na uznaæ brak punktów sprzeda¿y na stacjach Podkowa Leœna Zachodnia, Podkowa
Leœna Wschodnia, Polesie, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na, ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne i brak infrastruktury, o tyle
nie mo¿na przychyliæ siê do tych argumentów w odniesieniu do przystanków Warszawa Reduta Ordona i Warszawa al. Jerozolimskie.
W ocenie Prezesa UOKiK, przedmiotowe zachowanie Spó³ki godzi w interesy ekonomiczne konsumentów. Podró¿ni wsiadaj¹cy
na stacjach Warszawa Reduta Ordona, Warszawa al. Jerozolimskie, Podkowa Leœna Zachodnia, Podkowa Leœna Wschodnia, Polesie,
Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na, nieposiadaj¹cy biletu, zmuszeni s¹ do ich zakupu w poci¹gu u maszynisty. Jak wykazano
powy¿ej konsumenci, nabywaj¹cy bilety u maszynisty, posiadaj¹cy uprawnienie do zni¿ek nie maj¹ mo¿liwoœci zakupu biletu wed³ug
taryfy ulgowej, bowiem takie bilety nie s¹ sprzedawane w taborze kolejowym. Wi¹¿e siê to zatem z koniecznoœci¹ wykupienia biletu
normalnego. Ponadto, konsument obowi¹zany jest ponieœæ dodatkowe koszty, tj. uiœciæ op³atê manipulacyjn¹.
Stwierdzenie przez Prezesa UOKiK stosowania praktyki wymaga tak¿e wykazania, i¿ w wyniku jej stosowania przez przedsiêbiorcê
zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów. Zbiorowy interes konsumentów oznacza interes dotycz¹cy ogó³u, a naruszenie tego
interesu mo¿e mieæ miejsce, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów dotkniêty jest szerszy
kr¹g uczestników rynku, jak i wtedy, gdy dzia³ania te wywo³uj¹ inne niekorzystne zjawiska. Ustawa o ochronie konkurencjii
konsumentów, w odniesieniu do konsumentów, chroni ich interesy jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym.
Do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów konieczne jest, by dzia³anie przedsiêbiorcy zosta³o skierowane nie do
konkretnego adresata, lecz do adresata, którego nie da siê z góry oznaczyæ indywidualnie. Wobec tego dzia³anie to jest w stanie
wywo³aæ niekorzystne nastêpstwa w odniesieniu do ka¿dego z konsumentów (a nie jedynie wobec okreœlonego konsumenta)
i zagra¿a ono, przynajmniej potencjalnie, interesom ka¿dego z cz³onków zbiorowoœci konsumentów. W niniejszej sprawie mamy do
czynienia z naruszeniem interesów nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da siê do koñca zidentyfikowaæ. Oczywistym jest
bowiem, i¿ oferta przedstawiona przez przedsiêbiorcê skierowana jest do nieoznaczonego krêgu odbiorców - dotyczy wszystkich
potencjalnych klientów, chc¹cych skorzystaæ z us³ug przewozu œwiadczonych przez WKD. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ,
i¿ w niniejszej sprawie zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów.
Jak wynika z powy¿szego, wszystkie przes³anki konieczne do uznania, i¿ dzia³anie WKD wype³nia znamiona opisane w art. 23a ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zosta³y spe³nione. Dzia³anie takie stanowi zatem praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów i jako takie jest zakazane. Konieczne jest zatem nakazanie przedsiêbiorcy zaniechanie jej stosowania.
Nie mo¿na pomin¹æ, ¿e w toku prowadzonego postêpowania, WKD podj¹³ dzia³ania, na skutek których na stacjach Podkowa Leœna
Wschodnia, Grodzisk Mazowiecki Okrê¿na, Podkowa Leœna Zachodnia pojawi³a siê mo¿liwoœæ zakupu biletów w punktach sprzeda¿y.
Dodatkowo przedsiêbiorca zobowi¹za³ siê do podjêcia dalszych dzia³añ, maj¹cych na celu uruchomienie punktów sprzeda¿y na
pozosta³ych stacjach. W ocenie Prezesa UOKiK, podjête przez WKD dzia³ania nie s¹ jednak wystarczaj¹ce do uznania, i¿ zarzucana
przedsiêbiorcy praktyka, polegaj¹ca na niedope³nieniu obowi¹zku zapewnienia konsumentom mo¿liwoœci zakupu biletów WKD, na
skutek braku punktów sprzeda¿y biletów WKD na przystankach WKD lub w ich bezpoœredniej okolicy, zosta³a zaniechana. Stosownie
do uregulowañ zawartych w art. 23e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wydaje siê decyzji o uznaniu praktyki za
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuj¹cej zaniechanie jej stosowania, je¿eli przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania
praktyki. W przedmiotowej sprawie WKD wykaza³o, i¿ podjêto dzia³ania maj¹ce na celu zaniechanie zarzucanej praktyki poprzez
uruchomienia punktów sprzeda¿y na 3 spoœród 7 stacji, na których nie by³o dotychczas mo¿liwoœci zakupu biletów WKD. Jednoczeœnie
jednak na 4 pozosta³ych stacjach, tj. Warszawa Reduta Ordona, Warszawa al. Jerozolimskie, Polesie, Brzózki, konsumenci nadal nie maj¹
mo¿liwoœci zakupu biletów. Jest oczywistym, ¿e argumenty przedstawione przez WKD o braku rentownoœci tworzenia punktów sprzeda¿y
w miejscach niekorzystnie usytuowanych geograficznie zas³uguj¹ na rozwa¿enie. Jednak nie mo¿na uznaæ tych argumentów za zasadne
w stosunku do takich stacji jak Warszawa Reduta Ordona czy Warszawa al. Jerozolimskie. Z powy¿szych wzglêdów nale¿y uznaæ,
i¿ utrzymany jest stan bezprawnoœci, który uniemo¿liwia uznanie, i¿ zarzucana WKD praktyka zosta³a zaniechana.
W odniesieniu do praktyki WKD, polegaj¹cej na naruszeniu obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe,
udzielania konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji o cenach us³ugi przewozu, poprzez niepodanie do publicznej wiadomoœci
stosowanych przez PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. taryf lub cenników na przystankach WKD, na których brak jest kas
biletowych nale¿y wskazaæ, i¿ bezprawnoœæ dzia³ania przedsiêbiorcy polega na naruszeniu obowi¹zku wynikaj¹cego z Prawa
przewozowego.
Jak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe, przewoŸnik jest obowi¹zany podaæ do publicznej wiadomoœci, w sposób
zwyczajowo przyjêty, ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki. Ustawodawca nie okreœli³ sposobu realizacji tego obowi¹zku,
gdy¿ nie mo¿na za taki uznaæ zawartego w art. 11 ust. 1 Prawa przewozowego sformu³owania „w sposób zwyczajowo przyjêty”. Zatem do
oceny wêz³a zobowi¹zaniowego konieczne jest odwo³anie siê do przepisów Kodeksu cywilnego - zwieraj¹cego ogólne postanowienia
dotycz¹ce zobowi¹zañ. Zgodnie z wynikaj¹c¹ z art. 353 § 1 Kc definicj¹ zobowi¹zania, polega ono na tym, ¿e wierzyciel mo¿e ¿¹daæ od
d³u¿nika œwiadczenia, a d³u¿nik powinien œwiadczenie spe³niæ. Pojêcie umowy przewozu zawarte jest w art. 774 Kc - przez umowê
przewozu przewoŸnik zobowi¹zuje siê do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Z definicji tej wynika, ¿e do essentialia
negotii umowy przewozu nale¿y przewiezienie osób lub rzeczy oraz wynagrodzenie. Cena stanowi zatem œwiadczenie, jakie
zobowi¹zany jest spe³niæ pasa¿er, a którego spe³nienia mo¿e ¿¹daæ przewoŸnik. Koniecznym jest zatem, aby przystêpuj¹cy do umowy
przewozu konsument widzia³, jakie s¹ warunki zobowi¹zania, którego ma byæ stron¹. Œwiadczenie musi byæ w momencie powstania
zobowi¹zania oznaczone lub co najmniej oznaczalne (musz¹ byæ wskazane kryteria, wed³ug których nast¹pi ustalenie œwiadczenia), zaœ
w momencie wykonania zobowi¹zania konieczna jest konkretyzacja przedmiotu œwiadczenia (por. Kodeks Cywilny Tom I, Komentarz
pod red. K. Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 659). Postanowienia art. 16 ustawy - Prawo przewozowe
wskazuj¹, i¿ momentem zawarcia umowy przewozu jest nabycie biletu lub spe³nienie innych okreœlonych przez przewoŸnika
warunków dostêpu do œrodka transportowego, a w razie ich nieustalenia - samo zajêcie miejsca w œrodku transportowym. Oznacza to,
i¿ w chwili przyst¹pienia do umowy przewozu, pasa¿er powinien znaæ cenê przewozu, w zamian za któr¹ oczekiwaæ mo¿e spe³nienia
us³ugi przewozu. W przeciwnym razie druga strona stosunku zobowi¹zaniowego nie mo¿e ¿¹daæ okreœlonego zachowania po stronie
d³u¿nika (tu: zap³aty ceny). Powy¿sze uzasadnia tezê, i¿ pomimo wskazania przez ustawodawcê, ¿e stosowane cenniki lub taryfy maj¹
byæ podane do publicznej wiadomoœci (bez wskazania sposobu realizacji obowi¹zku okreœlonego w art. 11 ust. 1 Prawa
przewozowego) uznaæ nale¿y, i¿ jedynie zamieszczenie cenników lub taryf na wszystkich stacjach wymienionych w rozk³adzie jazdy
zadoœæuczyni przepisom ustawy w tym zakresie. Przyjêcie tezy przeciwnej narusza³oby konstrukcjê umowy przewozu jako wêz³a
zobowi¹zaniowego o charakterze wzajemnym.
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W œwietle powy¿szych rozwa¿añ, za bezzasadny uznaæ nale¿y argument strony, i¿ brak informacji o cenach us³ugi przewozu na
wszystkich stacjach WKD nie stanowi naruszania ustawy - Prawo przewozowe. Przedsiêbiorca wskaza³, i¿ ustawa ta nie nak³ada na
przewoŸnika takiego obowi¹zku, z uwagi na okolicznoœæ, i¿ sposób jego realizacji okreœlony zosta³ jako podanie do publicznej
wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. WKD wskaza³o, i¿ ocena postanowieñ art. 11 ust. 1 Prawa przewozowego dokonana musi
byæ w kontekœcie art. 2 Prawa przewozowego, nak³adaj¹cego na przewoŸnika obowi¹zek podania do publicznej wiadomoœci rozk³adu
jazdy, poprzez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozk³adzie jazdy. W ocenie Prezesa
UOKiK, ocena zawartych w ustawie - Prawo przewozowe postanowieñ nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do ich literalnej wyk³adni.
Przyjmuj¹c racjonalnoœæ ustawodawcy i spójnoœæ systemu prawa, uznaæ nale¿y, i¿ umowa przewozu - jako stosunek zobowi¹zaniowy podlega nie tylko re¿imowi Prawa przewozowego, ale tak¿e Kodeksu cywilnego. Dlatego w sytuacji, gdy przepisy szczególne (tu: Prawo
przewozowe) nie zawieraj¹ precyzyjnego wskazania, w jaki sposób na³o¿one na przewoŸnika obowi¹zki maj¹ byæ zrealizowane, konieczne
jest odwo³anie siê do zawartej w postanowieniach Kodeksu cywilnego definicji zobowi¹zania oraz umowy przewozu.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ szeroko ujêty w ustawie - Prawo przewozowe obowi¹zek informacyjny dotycz¹cy nie tylko ustalonych lub
stosowanych taryf lub cenników, ale tak¿e zakresu dzia³ania, czy rozk³adów jazdy - jest jednym z filarów ochronnego re¿imu umowy
1
przewozu, jako umowy o charakterze masowym, gdzie trudno o pe³n¹ realizacjê proklamowanej w art. 353 Kc zasady swobody umów.
Okolicznoœci, w jakich dzia³a transport publiczny wp³ywaj¹ na standaryzacjê œwiadczonych us³ug i ograniczenie swobody kontraktowej
na rzecz adhezyjnego sposobu jej zawierania. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ zasad¹ jest udzielanie informacji przez przedsiêbiorcê
w sposób nieprzymuszony, nie zaœ tylko umo¿liwienie uzyskania jej, w razie inicjatywy konsumenta. Z tego te¿ wzglêdu, w ocenie
Prezesa UOKiK, nie stanowi nale¿ytego informowania podró¿nego o cenach biletów mo¿liwoœæ skontaktowania siê z dy¿urnym ruchu
lub dyspozytorem, w celu uzyskania informacji.
Przywo³any przez WKD argument - umieszczenia cenników wewn¹trz taboru - nie powoduje realizacji przedmiotowego
obowi¹zku. Mo¿liwoœæ zapoznania siê z cennikiem us³ug przewozu dopiero w taborze kolejowym, istnieje de facto ju¿ po zawarciu
umowy przewozu. Zniekszta³ca zatem ideê zobowi¹zania - jako zgodn¹ wolê obu stron. Konsument nie ma bowiem mo¿liwoœci
zaznajomienia siê z warunkami umowy, a w szczególnoœci z cen¹, jako jednym z czynników wp³ywaj¹cym na wybór towaru lub us³ugi.
Dzia³anie to w znacznym stopniu ogranicza swobodê jego decyzji i prowadzi do sytuacji, w której konsument przystêpuj¹cy do umowy
przewozu posiada tylko jedn¹ mo¿liwoœæ - zaakceptowania warunków umowy. W przeciwnym razie obci¹¿ony zostanie negatywnymi
konsekwencjami wynikaj¹cymi z niewykonania zobowi¹zania.
W ocenie Prezesa UOKiK, nie zadoœæczyni te¿ ustawowemu obowi¹zkowi w zakresie objêtym postêpowaniem, bezp³atne
rozprowadzanie wœród podró¿nych kieszonkowych rozk³adów jazdy zawieraj¹cych cennik biletów, czy te¿ umieszczenie informacji
o cenach biletów na stronie internetowej Spó³ki. Na takie stanowisko Prezesa UOKiK wp³ywa okolicznoœæ, i¿ nie ma gwarancji, ¿e ka¿dy
potencjalny pasa¿er otrzyma kieszonkowy rozk³ad jazdy wraz z cennikiem biletów, w odniesieniu zaœ do cennika zamieszczonego na stronie
internetowej - nie ka¿dy z pasa¿erów jest odbiorc¹ Internetu. Faktem jest równie¿, ¿e zakres dzia³ania WKD, tj. podmiejskie us³ugi
przewozowe, powoduj¹, ¿e konsument niejednokrotnie podejmuje decyzjê o skorzystaniu z tych us³ug, doraŸnie, nie d³ugofalowo.
Zatem winien mieæ mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ cenow¹ bezpoœrednio przed zawarciem umowy, tj. na stacji.
Odnosz¹c siê do argumentu strony, która wskaza³a, i¿ w celu realizacji obowi¹zku zapewnienia podró¿nym dostêpu do
obowi¹zuj¹cych taryf i cenników, WKD wspó³pracuje z mediami „Metropol” i „Metro”, które okresowo zamieszczaj¹ informacje
dotycz¹ce cen przewozu, w ocenie Prezesa UOKiK, sporadyczny i nieregularny charakter takich dzia³añ przes¹dza o uznaniu, i¿ nie
wype³niaj¹ one dyspozycji art. 11 ust. 1, stanowi¹ zaœ dzia³ania subsydiarne.
Bezprawnoœæ dzia³ania WKD jest, co wykazano powy¿ej, wyprowadzona z naruszenia przez Spó³kê przepisów ustawy - Prawo
przewozowe, w konsekwencji czego naruszono obowi¹zek udzielania konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji. Prawo konsumenta
do informacji - do uzyskania wiedzy o przedmiocie i warunkach transakcji, umo¿liwiaj¹cej swobodne podjêcia decyzji, a wiêc
œwiadomego odgrywania na nim roli „biernego podmiotu ekonomicznego” - jest prawem zasadniczym konsumenta. Obowi¹zek
informowania partnera o istotnych okolicznoœciach dotycz¹cych kontraktu, jego przedmiotu i treœci, przedmiotu œwiadczenia, a tak¿e
powinnoœæ czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny - jest cech¹ generaln¹ prawa umów i wyp³ywa z obowi¹zku
lojalnego kontraktowania, dotycz¹cego zarówno stadium przedkontraktowego, jak i wszelkich dalszych faz ju¿ istniej¹cego stosunku
prawnego (por. E. £êtowska: „Prawo umów konsumenckich”, Wydawnictwo C.H. BECK 2002 r., s. 159 i n.). Z kolei Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci w sprawie Spó³ki INNO (wyrok z dnia 7 marca 1990 r., C-362/88, Zb. Orz. I-667) stwierdzi³, ¿e prawo
konsumenta do informacji jest jednym z jego zasadniczych praw, bowiem brak pe³nej wiedzy uniemo¿liwia konsumentowi swobodê oceny
i wyboru, ograniczaj¹c wolnoœæ jego decyzji rynkowych. W œwietle powy¿szych rozwa¿añ stwierdziæ nale¿y, i¿ dzia³anie Spó³ki, polegaj¹ce
na nieudzieleniu informacji o cenach us³ugi przewozu, skutecznie narusza konsumenckie prawo do rzetelnej i pe³nej informacji.
Stwierdzenie przez Prezesa UOKiK stosowania praktyki, wymaga tak¿e wykazania, i¿ w wyniku jej stosowania przez
przedsiêbiorcê zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów. Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w odniesieniu do praktyk, o których mowa
w punkcie I i II niniejszej decyzji, istnieje to¿samoœæ podmiotowa - dotycz¹ one tego samego przedsiêbiorcy PKP WKD Sp. z o.o.,
a dodatkowo dotycz¹ œwiadczonych przez tego przedsiêbiorcê us³ug przewozu, wskazaæ nale¿y, i¿ w niniejszej decyzji skuteczne
wykazano, ¿e naruszony dzia³aniem przedsiêbiorcy interes konsumentów ma charakter zbiorowy (pkt I uzasadnienia in fine).
Rozstrzygaj¹c niniejsze postêpowanie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ stosownie do uregulowañ zawartych w art. 23e ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wydaje siê decyzji o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
i nakazuj¹cej zaniechanie jej stosowania, je¿eli przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania praktyki. Odnosz¹c siê w sposób szczególny do
charakteru decyzji Prezesa UOKiK, wydawanych na podstawie art. 23e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nale¿y
wyjaœniæ, i¿ przedmiotowa decyzja wydawana jest w przypadku, gdy zachowanie przedsiêbiorcy nie narusza ju¿ w dacie orzekania
przepisu art. 23a tej ustawy. Dodatkowo, nale¿y podkreœliæ, i¿ stosownie do art. 23e ust. 3 tej ustawy, ciê¿ar udowodnienia
okolicznoœci, o których mowa w ust. 1 (a wiêc sytuacji, w której przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania praktyki, o której mowa w art. 23a
ww. ustawy) spoczywa na przedsiêbiorcy. Zatem, stosownie do powo³anego przepisu, to przedsiêbiorca obarczony jest ciê¿arem
udowodnienia okolicznoœci, i¿ jego zachowanie przesta³o naruszaæ zakazy praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów,
a wiêc uzasadniaj¹cych wydanie decyzji na podstawie art. 23e w miejsce art. 23c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W toku prowadzonego postêpowania administracyjnego, WKD poinformowa³o, i¿ w dniu 9 listopada 2005 r. informacje dla
podró¿nych o cenach biletów jednorazowych zamieszczone zosta³y na wszystkich przystankach WKD, na dowód czego strona
przes³a³a dokumentacjê fotograficzn¹ w postaci nowego rozk³adu jazdy, uzupe³nionego o tabelê op³at za bilety jednorazowe. Tym
samym Prezes UOKiK stwierdzi³, i¿ zarzucana WKD praktyka naruszaj¹ca zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹ca na naruszeniu
obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe, udzielania konsumentom rzetelnej i pe³nej informacji o cenach
us³ugi przewozu, poprzez niepodanie do publicznej wiadomoœci stosowanych przez WKD taryf lub cenników, na przystankach WKD, na
których brak jest kas biletowych zosta³a zaniechana w dniu 9 listopada 2005 r.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji. […]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: styczeñ, luty, marzec 2006 r.
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Decyzja z dnia 2.01.2006 r. (nr DOK-1/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Elektrowniê
Szczytowo-Pompow¹ S.A. w Warszawie i EHN - Poland w Ustce wspólnego przedsiêbiorcy Elektrowni Wiatrowej Barzowice Resko Sp. z o.o. w Ustce.
Decyzja z dnia 2.01.2006 r. (nr RKT-1/2006) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Dariuszowi C. - „Fan” w Kielcach.
Decyzja z dnia 2.01.2006 r. (nr RKT-2/2006) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Kalinie K. - P.H.U. Tango w Katowicach.
Decyzja z dnia 2.01.2006 r. (nr R£O-1/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Micha³a S.
z Kielc nad Firm¹ Chemiczn¹ Dwory S.A. w Oœwiêcimiu.
Decyzja z dnia 3.01.2006 r. (nr RKT-3/2006) o na³o¿eniu obowi¹zku na Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 20
w niniejszym nr Dziennika).
Decyzja z dnia 3.01.2006 r. (nr RWR-1/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Logis
Partners Sp. z o.o. w Warszawie nad Przedsiêbiorstwem Farmaceutycznym „Jelfa” S.A. w Jeleniej Górze.
Decyzja z dnia 3.01.2006 r. (nr RWR-2/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Archicom - Cukrobank PZITB Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wroc³awiu.
Decyzja z dnia 4.01.2006 r. (nr RWA-1/2006) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Ryszardowi G. - Kompserwer w Gdañsku.
Decyzja z dnia 6.01.2006 r. (nr DNR-94/2005) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Plasty - M
Home Products Sp. z o.o. w Pruszkowie.
Decyzja z dnia 6.01.2006 r. (nr RKT-4/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Z³omrex
S.A. w Poraju nad „Centrostal Górnoœl¹ski” Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Katowicach.
Decyzja z dnia 9.01.2006 r. (nr RKR-1/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Hutê
Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli nad Dressta Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Decyzja z dnia 10.01.2006 r. (nr DOK-2/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lotos
Paliwa Sp. z o.o. w Gdañsku nad czêœci¹ Slovnaft Polska S.A. w Krakowie.
Decyzja z dnia 10.01.2006 r. (nr RGD-1/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Unity Line Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko Zarz¹dowi Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 13.01.2006 r. (nr DOK-3/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Boiron
S.A. we Francji nad Dolisos Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 16.01.2006 r. (nr RWR-3/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez WEPA
Papierfabrik AfH GmbH w Niemczech nad Fabryk¹ Papieru Piechowice S.A. w Piechowicach.
Decyzja z dnia 17.01.2006 r. (nr DOK-4/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Wienerberger Cegielnie Lêbork Sp. z o.o. w Warszawie nad Biegonice Holding S.A. w Krakowie.
Decyzja z dnia 17.01.2005 r. (nr DOK-5/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Kompaniê
Wêglow¹ S.A. w Katowicach akcji Wêglokoks S.A. w Katowicach.
Decyzja z dnia 18.01.2006 r. (nr DOK-6/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie i VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft w Niemczech wspólnego
przedsiêbiorcy InterGas Trade GmbH w Niemczech.
Decyzja z dnia 18.01.2006 r. (nr RKT-5/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Teresie H. - „Metalopilis 1” w Katowicach.
Decyzja z dnia 18.01.2006 r. (nr RWR-4/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Archicom - Cukrobank PZITB Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Gminie Wroc³aw - Zarz¹dowi Zieleni Miejskiej we
Wroc³awiu.
Decyzja z dnia 20.01.2006 r. (nr RKR-3/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Krakowie przeciwko Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego „Wawel Service” Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 23.01.2006 r. (nr DOK-7/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Oaktree
Capital Management Limited Liability Company w USA nad Roncadin GmbH w Niemczech.
Decyzja z dnia 23.01.2006 r. (nr RWR-5/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sanitas
AB na Litwie nad Przedsiêbiorstwem Farmaceutycznym „Jelfa” S.A. w Jeleniej Górze.
Decyzja z dnia 24.01.2006 r. (nr RKR-4/2006) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu przeciwko Zwi¹zkowi Komunalnemu Gmin „Komunikacja
Miêdzygminna” w Olkuszu.
Decyzja z dnia 25.01.2006 r. (nr RWA-4/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z
urzêdu przeciwko Agito Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-1/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko „EPEE
Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-9/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko „EPEE
Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-10/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-12/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-13/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

76

31. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-14/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
32. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-15/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
33. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-16/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
34. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-18/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
35. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-20/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
36. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-21/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
37. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-22/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
38. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-23/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
39. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr DNR-25/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
40. Decyzja z dnia 26.01.2006 r. (nr RKT-6/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Grupê
Kêty S.A. w Kêtach nad Aluprof Sp. z o.o. w Opolu.
41. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr DNR-26/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
42. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr DNR-27/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
43. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr DNR-28/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
44. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr DNR-29/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
45. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr DNR-30/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
46. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr DNR-31/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
47. Decyzja z dnia 27.01.2006 r. (nr RWA-5/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Techmex
S.A. w Bielsku-Bia³ej nad Karen Notebook S.A. w Warszawie.
48. Decyzja z dnia 30.01.2006 r. (nr RKT-7/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez PBG S.A.
w Wysogotowie nad Hydrobudow¹ Œl¹sk S.A. w Katowicach.
49. Decyzja z dnia 31.01.2006 r. (nr DNR-33/2006) o utrzymaniu w mocy zaskar¿onej decyzji dotycz¹cej ³ó¿eczka dzieciêcego „Radek
I” wprowadzonego na rynek przez Ryszarda K. - PPH „Klupœ”.
50. Decyzja z dnia 31.01.2006 r. (nr RLU-1/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Marii C. - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Efekt” w Lublinie.
51. Decyzja z dnia 31.01.2006 r. (nr R£O-2/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Ma³gorzacie M. - „¯ak” Centrum Nauki i Biznesu w £odzi.
52. Decyzja z dnia 31.01.2006 r. (nr RPZ-1/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Andrzeja B.
- Zak³ad Oczyszczania Terenu „Bakun” w Roztoce przeciwko Miejskiemu Zak³adowi Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
53. Decyzja z dnia 31.01.2006 r. (nr RWR-6/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Impel
Security Polska Sp. z o.o. we Wroc³awiu nad North Ochrona Sp. z o.o. w Gdañsku.
54. Decyzja z dnia 1.02.2006 r. (nr RKT-8/2006) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach.
55. Decyzja z dnia 2.02.2006 r. (nr DOK-8/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez CECED Polska
w Warszawie, Philips Lighting Poland S.A. w Pile, Osram Sp. z o.o. w Warszawie i General Electric Company Polska Sp. z o.o.
w Warszawie wspólnego przedsiêbiorcy Elektro - Eko Organizacja Odzysku Sprzêtu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
56. Decyzja z dnia 2.02.2006 r. (nr DOK-9/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Trio Line
Holding w Danii nad Furniture Sp. z o.o. w Stêszewie.
57. Decyzja z dnia 2.02.2006 r. (nr DOK-10/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Podkarpackiej
Hurtowni Aptekarskiej Sp. z o.o. w Rzeszowie i Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego i Medycznego „Aptekarz” S.A.
w Lublinie.
58. Decyzja z dnia 6.02.2006 r. (nr DDK-1/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Volkswagen Bank direct - Bankowoœæ Bezpoœrednia Volkswagen Bank Polska S.A. w Warszawie.
59. Decyzja z dnia 10.02.2006 r. (nr RLU-2/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Che³mskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Che³mie przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Che³mie.
60. Decyzja z dnia 13.02.2006 r. (nr DNR-11/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
61. Decyzja z dnia 13.02.2006 r. (nr DNR-17/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
62. Decyzja z dnia 13.02.2006 r. (nr DNR-24/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„EPEE Polska” Sp. z o.o. w Szczecinie.
63. Decyzja z dnia 13.02.2006 r. (nr RPZ-2/2006) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miastu i Gminie Oborniki.
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64. Decyzja z dnia 13.02.2006 r. (nr RWR-7/2006) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Henryka M. z Domaszkowa przeciwko przedsiêbiorcom Ma³gorzacie i Józefowi £. - Centrum Pogrzebowe Firma „Eden” £. s.c.
w Bystrzycy K³odzkiej (publ. - poz. 21 w niniejszym nr Dziennika).
65. Decyzja z dnia 13.02.2006 r. (nr RWR-8/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. we Wroc³awiu.
66. Decyzja z dnia 15.02.2006 r. (nr R£O-3/2006) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Géant Polska Sp. z o.o. w Warszawie Hipermarket £ódŸ - Polesie.
67. Decyzja z dnia 16.02.2006 r. (nr RWA-6/2006) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi C. - Entre.pl w Warszawie.
68. Decyzja z dnia 17.02.2006 r. (nr RGD-3/2006) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Miros³awie W. - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Horta” w Gdañsku.
69. Decyzja z dnia 17.02.2006 r. (nr RKR-5/2006) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku TransFormers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kroœnie.
70. Decyzja z dnia 17.02.2006 r. (nr R£O-4/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jackowi P. - „VIP” Studium Jêzyków Obcych w £odzi.
71. Decyzja z dnia 20.02.2006 r. (nr RKR-6/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Kompanii PromocyjnoWydawniczej w Bochni przeciwko Miejskiemu Domowi Kultury w Bochni.
72. Decyzja z dnia 20.02.2006 r. (nr RKT-9/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Beef San
Zak³ady Miêsne S.A. w Sanoku nad AJPI Sp. z o.o. w Mys³owicach.
73. Decyzja z dnia 20.02.2006 r. (nr RKT-10/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko Miejskim Wodoci¹gom i Kanalizacji w Kêdzierzynie-KoŸlu.
74. Decyzja z dnia 20.02.2006 r. (nr RWA-7/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
NP Confectionary AB w Szwecji nad Lider Artur Sp. z o.o. w Wo³ominie.
75. Decyzja z dnia 21.02.2006 r. (nr RPZ-3/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
„Towarzystwo Lexus” w Zielonej Górze przeciwko Przedsiêbiorstwu In¿ynieryjnemu „Trust” Sp. z o.o. w Poznaniu.
76. Decyzja z dnia 22.02.2006 r. (nr RKT-11/2006) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Jastrzêbskiemu Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Jastrzêbiu-Zdroju.
77. Decyzja z dnia 23.02.2006 r. (nr DOK-11/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Zak³adów
T³uszczowych Kruszwica S.A. w Kruszwicy i Olvit - Pro Sp. z o.o. w Warszawie.
78. Decyzja z dnia 23.02.2006 r. (nr DOK-12/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Zak³adów
T³uszczowych „Kruszwica” S.A. z siedzib¹ w Kruszwicy z EWICO Sp. z o.o. w Brzegu i ZPT „Olvit” Sp. z o.o. w Gdañsku.
79. Decyzja z dnia 24.02.2006 r. (nr RGD-4/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Sinus Sp. z o.o. w Pruszczu
Gdañskim przeciwko Koncernowi Energetycznemu „Energa” S.A. Oddzia³ Zak³ad Energetyczny Gdañsk w Gdañsku.
80. Decyzja z dnia 24.02.2006 r. (nr RKR-7/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „OPEN TRAVEL” Sp. z o.o. w Krakowie.
81. Decyzja z dnia 24.02.2006 r. (nr RWA-8/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Stowarzyszeniu Kupców „Gildia” w Warszawie.
82. Decyzja z dnia 27.02.2006 r. (nr DOK-13/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ING
Real Estate PFCE Management Ltd w Wielkiej Brytanii nad HDZ Bielsko-Bia³a Sp. z o.o. w Krakowie i HDZ Elbl¹g Sp. z o.o.
w Krakowie.
83. Decyzja z dnia 27.02.2006 r. (nr DOK-14/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
ComputerLand S.A. w Warszawie nad Elpoinformatyka Sp. z o.o. w Po³añcu.
84. Decyzja z dnia 27.02.2006 r. (nr DOK-15/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Oaktree
Capital Management Limited Liability Company w USA nad Nordenia International AG w Niemczech.
85. Decyzja z dnia 27.02.2006 r. (nr DOK-16/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Cemex Polska
Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Unikon Sp. z o.o. w Warszawie oraz Polish Ravel Industry Sp. z o.o. w Warszawie.
86. Decyzja z dnia 28.02.2006 r. (nr DNR-4/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Kwikkie Polska Sp. z o.o.
w Szczecinie
87. Decyzja z dnia 28.02.2006 r. (nr DNR-6/2006) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Piotra Arkadiusza M. - Przedsiêbiorstwo
Obrotu Hurtowego „O£ER” w Be³chatowie.
88. Decyzja z dnia 28.02.2006 r. (nr DNR-7/2006) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Piotra Arkadiusza M. - Przedsiêbiorstwo
Obrotu Hurtowego „O£ER” w Be³chatowie.
89. Decyzja z dnia 28.02.2006 r. (nr DNR-35/2006) o utrzymaniu w mocy decyzji nr DNR-77/2005 z dnia 21.11.2005 r.
90. Decyzja z dnia 28.02.2006 r. (nr RKT-12/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Zespó³ Elektrociep³owni Bytom S.A. w Bytomiu kontroli nad Elektrociep³owni¹ Zabrze S.A. w Zabrzu.
91. Decyzja z dnia 3.03.2006 r. (nr DOK-17/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Pirelli & C. Redl
Esteta S.P.A. w Mediolanie kontroli nad Pekao Development Sp. z o.o. w Warszawie.
92. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr DOK-18/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Maxcor Inc.
w Nowym Jorku (USA) kontroli nad Ex-Cell-O GmbH w Niemczech.
93. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr DNR-37/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
przedsiêbiorcy Edwardowi T. - Producent Wózków Dzieciêcych Firma „Tutek” w Markach.
94. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr RGB-2/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku POL-MOT
WARFAMA S.A. w Dobrym Mieœcie przeciwko Zak³adowi Us³ug Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieœcie.
95. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr RGD-5/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Fota Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni (publ. - poz. 22 w niniejszym nr Dziennika).
96. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr RPZ-4/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Marii L. - „Meri-San” Biuro Podró¿y w Poznaniu.
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97. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr RPZ-5/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (publ. - poz. 23 w niniejszym nr Dziennika).
98. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr RWA-11/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Deloitte Central
Europe Holding Ltd. Cyprze kontroli nad ABC Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
99. Decyzja z dnia 6.03.2006 r. (nr RWR-9/2006) o uznaniu za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów praktyk stosowanych
przez PPH „AE Woman” ¯. Sp.j. w Warszawie.
100.Decyzja z dnia 8.03.2006 r. (nr RGD-6/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez PROCHEM S.A.
w Warszawie kontroli nad Koncept Sp. z o.o. w Policach.
101.Decyzja z dnia 8.03.2006 r. (nr RKT-13/2006) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opolu.
102.Decyzja z dnia 9.03.2006 r. (nr RPZ-6/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie przeciwko przedsiêbiorcom Robertowi D. i Joannie S.
wspólnikom spó³ki cywilnej DISTANCE.
103.Decyzja z dnia 10.03.2006 r. (nr RKT-14/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez E.DIS ENERGIA
Sp. z o.o. w Poznaniu akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu.
104.Decyzja z dnia 10.03.2006 r. (nr RWR-10/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
Sanitas AB z w Kownie kontroli nad Przedsiêbiorstwem Farmaceutycznym JELFA S.A. w Jeleniej Górze.
105.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-19/2006) o przed³u¿eniu czasu obowi¹zywania Decyzji nr DOK- 127/05 z dnia 10.10. 2005 r.
106.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-20/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Schwenk Donu
GmbH & Co KG w Niemczech kontroli nad Wieland - Werze AG w Niemczech.
107.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-21/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Wombat
Neunundreissigste Vermögensverwaltungs GmbH w Niemczech kontroli nad spó³kami LuK Fahrzeug - Hydraulik Verwaltungs
GmbH w Niemczech oraz LuK Fahrzeug - Hydraulik GmbH & Co KG w Niemczech.
108.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-22/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Apollo
Investment Fund V, L.P. w USA kontroli nad Tyco Plattics Kanada Ltd. w Kanadzie i innymi przedsiêbiorcami.
109.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-23/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Strides Polska
Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Fabryk¹ na Daniszewskiej Sp. z o.o. w Rzeszowie.
110.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-24/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku CA IMMO Holding B.V. w Holandii i Central
European Warsaw Investment S.a.r.l. w Luksemburgu.
111.Decyzja z dnia 13.03.2006 r. (nr DOK-25/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Regulator
Holding GmbH w Niemczech kontroli nad ITT Richter Chemie - Technik GmbH w Niemczech.
112.Decyzja z dnia 15.03.2006 r. (nr R£O-5/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez IFM Luxembourg
(Poland) S.a.r.l. akcji Zespo³u Elektrociep³owni w £odzi S.A.
113.Decyzja z dnia 16.03.2006 r. (nr DOK-26/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez RM 2550
Vermögensverwaltungs GmbH w Niemczech kontroli nad Otto saper Achsenfabrik GmbH w Bessenbach - Keilberg w Niemczech.
114.Decyzja z dnia 16.03.2006 r. (nr RKR-8/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez
przedsiêbiorców Elektrociep³ownia Mielec Sp. z o.o. i Euro-Energetyka Sp. z o.o. wspólnego przedsiêbiorcy EC Energetyka
Wiatrowa Sp. z o.o. w Iwoniczu k/Krosna.
115.Decyzja czêœciowa z dnia 20.03.2006 r. (nr DDK-3/2006) o na³o¿eniu na Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie kary pieniê¿nej
za zw³okê w wykonaniu Decyzji nr DDK-5/2004 z dnia 27.04.2004 r.
116.Decyzja z dnia 20.03.2006 r. (nr RBG-3/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów w
sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy W³adys³awowi K. „Us³ugi Transportowe - Osobowe” w Wiêc³awicach.
117.Decyzja z dnia 20.03.2006 r. (nr RLU-4/2006) o na³o¿eniu na Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce kary pieniê¿nej za zw³okê
w wykonaniu prawomocnej Decyzji nr RLU-1/2002 z dnia 31.01.2002 r.
118.Decyzja z dnia 20.03.2006 r. (nr RLU-6/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Janiny S. przeciwko
Lubelskiej Regionalnej Radzie Aptekarskiej w Lublinie (publ. - poz. 24 w niniejszym nr Dziennika).
119.Decyzja z dnia 21.03.2006 r. (nr DOK-27/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Sped Pro S.A.
w Warszawie przeciwko PKP Cargo S.A. w Warszawie.
120.Decyzja z dnia 21.03.2006 r. (nr RLU-5/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Wielobran¿owego „Walmar” Sp. z o.o. w upad³oœci w Lublinie przeciwko „Elektro-Spark” Sp. z o.o. w Lublinie.
121.Decyzja z dnia 22.03.2006 r. (nr DDK-4/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „MASZT” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
122.Decyzja z dnia 22.03.2006 r. (nr DOK-28/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez tê sam¹ osobê,
tj. Pana Przemys³awa S., cz³onka Zarz¹du Softbank S.A. w Warszawie funkcji cz³onka Rady Nadzorczej spó³ki konkuruj¹cej Asseco
Poland S.A. w Rzeszowie.
123.Decyzja z dnia 22.03.2006 r. (nr RKT-15/2006) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Okrêgu Czêstochowskiego S.A. w Czêstochowie.
124.Decyzja z dnia 23.03.2006 r. (nr RPZ-7/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Carem Agri
International - Poland Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Krokus Sp. z o.o. w Mosznie.
125.Decyzja z dnia 24.03.2006 r. (nr RWA-13/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (publ. - poz. 25 w niniejszym nr Dziennika).
126.Decyzja z dnia 28.03.2006 r. (nr DDK-5/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika
Konsumentów Tychach przeciwko HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie.
127.Decyzja z dnia 29.03.2006 r. (nr RGD-7/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
ApS KBUS 17 nr 4535 w Kopenhadze kontroli nad BHJ FARUTEX Sp. z o.o. w Szczecinie.
128.Decyzja z dnia 29.03.2006 r. (nr RKR-9/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Fellstone Limited
udzia³ów spó³ki GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. w Warszawie.
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129.Decyzja z dnia 29.03.2006 r. (nr RPZ-8/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Domator Sp. z o.o. w Koninie.
130.Decyzja z dnia 29.03.2006 r. (nr RPZ-9/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Myœliborzu przeciwko KRI Sp. z o.o.
131.Decyzja z dnia 29.03.2006 r. (nr RWA-14/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Województwo
Mazowieckie udzia³ów spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.
132.Decyzja z dnia 30.03.2006 r. (nr RKT-16/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Katowicach.
133.Decyzja z dnia 30.03.2006 r. (nr RKR-10/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko PROVIDENTIA INCEST Sp. z o.o. w Warszawie.
134.Decyzja z dnia 30.03.2006 r. (nr RPZ-10/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez EUROCASH
S.A. w Poznaniu kontroli nad KDWT S.A. w Poznaniu.
135.Decyzja z dnia 31.03.2006 r. (nr R£O-6/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polskim Kolejom Pañstwowym S.A. w Warszawie Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w £odzi.
136.Decyzja z dnia 31.03.2006 r. (nr RWR-11/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Sebastiana N. - „SIMS” w Jeleniej Górze przeciwko Zak³adowi Pogrzebowemu w Kowarach.
27
WYROK
z dnia 9 stycznia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 84/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006 r. sprawy
z powództwa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy
udziale zainteresowanych: Haliny M., Janusza M., Stefana B., Adama P., Jacka K., Grzegorza P. i Piotra K., o ochronê konkurencji, na
skutek odwo³ania powoda od decyzji Nr RWA-21/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.
I. Oddala odwo³anie,
II. Zas¹dza od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotê 1.080 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego: Haliny M., Janusza M., Stefana B., Adama P., Jacka K.,
Grzegorza P. i Piotra K. kwotê 720 z³ tytu³em zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RWA-21/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek zainteresowanych - cz³onków zespo³u „Brathanki”: Haliny M., Janusza M.,
Stefana B., Adama P., Jacka K., Grzegorza P. i Piotra K., uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz (pkt I decyzji),
o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i zakaza³ jej stosowania, nadu¿ywanie przez powoda Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do
utworów muzycznych poprzez: wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory pod ochronê, bêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia
udzielenia mu wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów)
w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych; wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory pod ochronê
niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenia mu wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do tych utworów
(udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania; uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du
tymi prawami na rzecz osób bêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na
wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne.
Ponadto, pozwany uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (pkt II decyzji), nadu¿ywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie pozycji
dominuj¹cej na krajowym rynku zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych poprzez: wymuszanie na
autorach, oddaj¹cych utwory pod ochronê, niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia udzielenia mu wy³¹cznego upowa¿nienia do
zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie nagrañ mechanicznych i stwierdzi³
zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.; uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du tymi prawami na rzecz autorów,
niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne utworów, ich
nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne i stwierdzi³ zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.
Równoczeœnie, pozwany nie stwierdzi³ stosowania przez powoda (pkt III decyzji) praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której
mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na krajowym
rynku zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych poprzez ograniczanie autorom swobody okreœlenia
warunków sprawowania przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zbiorowego zarz¹du ich prawami autorskimi w zakresie publicznych
wykonañ oraz nagrañ mechanicznych, w stopniu nieuzasadnionym potrzebami skutecznego zarz¹dzania tymi prawami.
W zwi¹zku ze stwierdzon¹ praktyk¹, pozwany na³o¿y³ na powoda (pkt IV decyzji) karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 500.000 z³, p³atn¹ do
bud¿etu pañstwa. Pozwany obci¹¿y³ tak¿e powoda kosztami postêpowania antymonopolowego i zobowi¹za³ go do zwrotu na rzecz
zainteresowanych kosztów postêpowania w kwocie 720 z³.
Swoje rozstrzygniêcia pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e zarówno powód, jak i zainteresowani s¹ przedsiêbiorcami w rozumieniu art. 4
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powód, bêd¹cy organizacj¹ zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi (OZZ)
ma zastrze¿on¹ dla tego rodzaju dzia³alnoœci (art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) formê stowarzyszenia.
Mimo wynikaj¹cego z art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach jego niezarobkowego celu, do statutowych zadañ powoda
nale¿y zbiorowe zarz¹dzanie i ochrona powierzonych mu praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnieñ
wynikaj¹cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W granicach udzielonego upowa¿nienia, powód udziela
u¿ytkownikom praw autorskich zezwoleñ na korzystanie z utworów bêd¹cych w jego repertuarze, sprawuje kontrolê nad sposobem
eksploatacji praw, a tak¿e inkasuje i dokonuje podzia³u miêdzy uprawnionych œrodków finansowych uzyskanych od u¿ytkowników.
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Wykonuj¹c te funkcje powód œwiadczy us³ugi na rzecz autorów (bêd¹cych cz³onkami ZAiKS, nieposiadaj¹cych takiego statusu) oraz
u¿ytkowników praw autorskich, którym odp³atnie udostêpnia prawa do utworów bêd¹cych w jego repertuarze. Uczestniczy w zwi¹zku
z tym w wymianie handlowej, której przedmiotem s¹ prawa autorskie. Dzia³alnoœæ powoda w sposób bezpoœredni wp³ywa na poziom
konkurencji na rynkach zwi¹zanych z masow¹ eksploatacj¹ dóbr niematerialnych i oddzia³ywuje na rynki zwi¹zane z obrotem dobrami
intelektualnymi. Zainteresowani zaœ prowadz¹ dzia³alnoœæ okreœlon¹ w art. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W ocenie pozwanego, skoro postêpowanie w niniejszej sprawie dotyczy ograniczania Wnioskodawcom, którzy s¹ kompozytorami
i artystami-wykonawcami utworów muzycznych, swobody w zakresie zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych ich
autorstwa, to rynkiem w³aœciwym bêdzie od strony produktowej - rynek zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów
muzycznych. Zarz¹d zbiorowy jest, zdaniem Prezesa UOKiK, nieporównywalny z zarz¹dem wykonywanym przez pojedynczych
twórców, gdy¿ wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ prowadzenia negocjacji z wieloma podmiotami, wiêkszymi kosztami i czasoch³onnoœci¹,
a dodatkowo ryzykiem zawarcia umowy z podmiotem nieuprawnionym. Formalne wymogi dla prowadzenia dzia³alnoœci OZZ
powoduj¹, ¿e geograficznie rynek ten jest ograniczony do terytorium Polski.
Na powy¿szym rynku w³aœciwym, zdaniem pozwanego, powód zajmuje pozycjê dominuj¹c¹, gdy¿ legitymuje siê umowami
o zarz¹dzanie prawami autorskimi ponad oœmiu tysiêcy twórców polskich, wydawców muzycznych oraz ponad 2,5 mln autorów
i kompozytorów zagranicznych, reprezentowanych w Polsce na podstawie ponad stu umów o wzajemnej reprezentacji repertuarowej,
zawartych ze wszystkimi znacz¹cymi OZZ do w sumie ponad 14.000.000 utworów. Stanowi to ponad 96% ca³ego œwiatowego
repertuaru. Dodatkowo powód jest jedyn¹ organizacj¹ zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi w Polsce, obejmuj¹c¹ swym
dzia³aniem obszar ca³ego kraju.
Powód chroni prawa autorskie twórców, którzy zg³osz¹ swoje utwory pod ochronê. Zg³oszenie takie nastêpuje na wniosku,
zgodnie z „Regulaminem okreœlaj¹cym zasady udzielania ZAiKS ochrony utworom osób niebêd¹cych cz³onkami stowarzyszenia”,
przyjêtym uchwa³¹ Zarz¹du ZAiKS z dnia 18 marca 1977 r. We wniosku tym, autor zobowi¹zuje siê, ¿e po przyjêciu utworów pod
ochronê, powód bêdzie uprawniony na zasadzie wy³¹cznoœci, do udzielania zezwoleñ na nagrywanie mechaniczne i wykonywanie
publiczne utworów autora oraz inkasowania wynagrodzeñ z tego tytu³u. Ponadto, wniosek zawiera klauzulê, ¿e autor w zakresie
umocowania powoda nie bêdzie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ bez jego poœrednictwa.
Od dnia 1 stycznia 2004 r. powód zmieni³ zasady wykonywania zbiorowego zarz¹du prawami twórców, którzy nie s¹ cz³onkami
tego stowarzyszenia. Stosownie do treœci wprowadzonego wówczas i stosowanego obecnie „Oœwiadczenia o powierniczym
przeniesieniu na ZAiKS autorskich praw maj¹tkowych”, na podstawie którego od dnia 1 stycznia 2004 r. autorzy niebêd¹cy cz³onkami
ZAiKS powierzaj¹ temu stowarzyszeniu zarz¹d prawami, ZAiKS przyjmuje w zarz¹d, na zasadzie powierniczej, autorskie prawa
maj¹tkowe do stworzonych przez autora utworów w odniesieniu do terytorium ca³ego œwiata, bez ograniczenia ze wzglêdu na sposób
i miejsce korzystania, na zasadach przyjêtych w ZAiKS. Autor oddaj¹cy powodowi utwory pod ochronê, mo¿e z³o¿yæ oœwiadczenie,
¿e z dokonanego przeniesienia wy³¹czone zostaj¹ wszystkie rodzaje utrwaleñ i zwielokrotnieñ wszystkich jego utworów przez czas
oznaczony. Wy³¹czenie, o którym mowa wy¿ej, wywiera skutek na koniec kwarta³u nastêpuj¹cego po tym, w którym oœwiadczenie
z³o¿ono, chyba ¿e z³o¿enie oœwiadczenia o zastrze¿eniu nastêpuje wraz ze z³o¿eniem oœwiadczenia o powierzeniu powierniczym
autorskich praw maj¹tkowych.
Oœwiadczenie rozes³ane zosta³o przez ZAiKS wszystkim twórcom, którzy podpisali wnioski o przyjêcie ich praw pod ochronê do
dnia 31 grudnia 2003 r. Obowi¹zuje ono równie¿ twórców powierzaj¹cych ZAiKS utwory pod ochronê po dniu 1 stycznia 2004 r. Od tej
daty twórcy niebêd¹cy cz³onkami ZAiKS mog¹ wybraæ miêdzy powierzeniem temu stowarzyszeniu prawa do udzielenia ZAiKS
wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do utworów w zakresie wszystkich pól eksploatacji lub z wy³¹czeniem nagrañ
mechanicznych. Od tego momentu stowarzyszenie ZAiKS zaprzesta³o zatem wymuszania na autorach niebêd¹cych cz³onkami tego
stowarzyszenia, udzielenia wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami w zakresie nagrañ mechanicznych.
W ocenie Prezesa UOKiK, powód nadal wymusza na autorach, niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenie mu
wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do utworów w zakresie publicznego wykonania. Treœæ „Oœwiadczenia o powierniczym
przeniesieniu na ZAiKS autorskich praw maj¹tkowych”, obowi¹zuj¹cego od dnia 1 stycznia 2004 r., nie pozostawia, zdaniem
pozwanego, ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e powierzaj¹cy ochronê swych utworów autor niebêd¹cy cz³onkiem tego stowarzyszenia mo¿e
zrezygnowaæ z powierzenia tej OZZ zarz¹du prawami do nagrañ mechanicznych. Natomiast musi powierzyæ ZAiKS wykonywanie praw
w zakresie pól eksploatacji obejmuj¹cych publiczne wykonanie. Autor powierza powy¿sze prawa na zasadzie wy³¹cznoœci.
Cz³onkowie stowarzyszenia ZAiKS, na podstawie stosowanego zobowi¹zania organizacyjnego, musz¹ mu powierzyæ zarz¹d
swoimi autorskimi prawami maj¹tkowymi do wszystkich utworów, ju¿ istniej¹cych oraz powsta³ych w okresie przynale¿noœci. Nie jest
mo¿liwe powierzenie przez autora pod ochronê praw autorskich do utworów w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji, np.
z wy³¹czeniem nagrañ mechanicznych. Zgodnie z zobowi¹zaniem organizacyjnym obecnie obowi¹zuj¹cym, powierzenie obejmuje
³¹cznie prawo wyra¿ania zgody na wykonanie publiczne, nadania przewodowe i bezprzewodowe, w tym satelitarne oraz kablowe
i transmisje (tak¿e równoczesne) tymi œrodkami, utrwalanie na noœnikach dŸwiêku oraz obrazu, zwielokrotnianie i rozporz¹dzanie tymi
noœnikami, w tym dla publicznego wykonania, nadania, odtwarzania, wprowadzania do obrotu najmu i dzier¿awy; utrwalanie na
noœnikach dŸwiêku oraz obrazu, zwielokrotnianie i rozporz¹dzanie tymi noœnikami, w tym dla publicznego wykonania, nadania,
odtwarzania, wprowadzania do obrotu najmu i dzier¿awy (§ 2 zobowi¹zania organizacyjnego). Tym samym, autorzy bêd¹cy cz³onkami
ZAiKS, nie mog¹ wy³¹czyæ spod zarz¹du ZAiKS któregoœ z tych pól eksploatacji. Praktyka ta nie uleg³a zmianie.
W ocenie Prezesa UOKiK, dzia³anie powoda, polegaj¹ce na wymuszaniu na autorach, oddaj¹cych ZAiKS utwory pod ochronê,
udzielenia temu stowarzyszeniu wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie
z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych, stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Nie jest uzasadnione ¿¹daniem przez OZZ od osób powierzaj¹cych im zarz¹d swoimi prawami autorskimi
do utworów muzycznych, upowa¿nienia OZZ do zarz¹dzania prawami na zasadzie wy³¹cznoœci w zakresie publicznego wykonania oraz
nagrañ mechanicznych, przy jednoczesnym zobowi¹zaniu autora do powierzenia tych praw na zasadzie wy³¹cznoœci.
W nieuzasadniony sposób ogranicza to osobom powierzaj¹cym OZZ wykonywanie zarz¹du prawami, swobodê prowadzenia
dzia³alnoœci, powoduj¹c wy³¹czenie mo¿liwoœci wyboru innej organizacji zbiorowego zarz¹dzania w zakresie publicznego wykonania
lub nagrañ mechanicznych. Uniemo¿liwia te¿ podjêcie siê indywidualnego wykonywania swoich praw do utworów w zakresie
któregoœ z pól eksploatacji.
Bez znaczenia, zdaniem pozwanego, jest równie¿ podnoszona przez powoda okolicznoœæ, ¿e na niektórych polach eksploatacji
ustawa o prawie autorskimi i prawach pokrewnych wprowadza obowi¹zkowe poœrednictwo OZZ, w zwi¹zku z czym ZAiKS zarz¹dza³by
ich prawami niezale¿nie od wyra¿onej zgody, gdy¿ dotyczy ono wy³¹cznie okreœlonych w art. 21 i 70 ustawy o prawie autorskim pól
eksploatacji (nadawanie przez organizacje radiowe i telewizyjne opublikowanych, drobnych utworów muzycznych, s³ownych i s³ownomuzycznych i korzystanie z utworu audiowizualnego przez osoby wskazane w art. 70 ust. 2).
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W ocenie Prezesa UOKiK, skutkiem powy¿szych dzia³añ powoda jest równie¿ istotne ograniczenie konkurencji na rynku
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, uniemo¿liwiaj¹ce w praktyce powstanie konkurencji na tym
rynku. W efekcie dzia³añ ZAiKS twórcy s¹ zmuszeni powierzyæ temu stowarzyszeniu zarz¹d prawami do swoich utworów w zakresie
publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych, co uniemo¿liwia im przeniesienie czêœci swoich uprawnieñ na rzecz innych OZZ.
Zdaniem pozwanego, nie znajduje równie¿ uzasadnienia praktyka uzale¿niania przez powoda sprawowania zbiorowego zarz¹du
prawami autorskimi do utworów muzycznych od oddania ZAiKS w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne
utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne. Uzale¿nianie zbiorowego zarz¹du od oddania ZAiKS
wykonywania praw autorskich ³¹cznie na polach eksploatacji wymagaj¹cych zbiorowego zarz¹du i niewymagaj¹cych go, ogranicza dostêp
do rynku zarz¹du prawami autorskimi agentów, którym w innych okolicznoœciach twórcy mogliby powierzyæ zarz¹d swoimi utworami na
polu wykonywanie praw do reprodukcji fonograficznej. Przeciwdzia³a to równie¿ konkurencji miêdzy OZZ, które - jak wskazuje na to
praktyka UE - powinny ze sob¹ konkurowaæ, co umo¿liwia uprawnienie autora do „podzia³u” swych praw miêdzy ró¿ne OZZ.
W ocenie Prezesa UOKiK, dzia³anie powy¿sze stanowi praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, okreœlon¹ w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdy¿ uzale¿nia sprawowanie zbiorowego zarz¹du tymi prawami na rzecz autorów,
niebêd¹cych cz³onkami ZAiKS, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne utworów, ich
nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne.
Prezes UOKiK podzieli³ stanowisko powoda, ¿e brak jest podstaw do ¿¹dania umo¿liwienia autorom wy³¹czania ze zbiorowego zarz¹du
poszczególnych utworów b¹dŸ zastrzegania koniecznoœci kontaktowania siê zwi¹zków z danym uprawnionym w celu ustalenia warunków
licencji. Zbiorowy zarz¹d prawami autorskimi funkcjonuje w oparciu o stale aktualizowan¹ miêdzynarodow¹ listê autorów, kompozytorów
i wydawców, prowadzon¹ przez szwajcarski zwi¹zek SUISA, w oparciu o któr¹ na ca³ym œwiecie udzielane s¹ licencje obejmuj¹ce rocznie
miliony operacji i nie mo¿na na niej umieœciæ ograniczeñ, polegaj¹cych na wy³¹czeniu ze zbiorowego zarz¹du poszczególnych utworów.
Nak³adaj¹c na powoda karê pieniê¿n¹, pozwany opiera³ siê na uznaniu, ¿e jej wysokoœæ powinna zapewniæ trwa³e zaniechanie
naruszania w przysz³oœci przez powoda zasad konkurencji.
Od powy¿szej decyzji, w czêœci uznaj¹cej dzia³anie ZAiKS za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê (pkt I i II), powód wniós³
odwo³anie, wnosz¹c o jej zmianê w tym zakresie i uznanie, ¿e w zakresie objêtym t¹ decyzj¹ ZAiKS nie stosuje praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê, zwolnienie z na³o¿onej kary pieniê¿nej oraz o zas¹dzenie na swoj¹ rzecz kosztów postêpowania, zarzucaj¹c naruszenie
art. 7 Kpa, przez zaniechanie wszechstronnego wyjaœnienia istotnych okolicznoœci sprawy. Zdaniem skar¿¹cego, pozwany powierzchownie
i jednostronnie oceni³ okolicznoœci maj¹ce istotne znaczenie w sprawie, jak równie¿ nie dokona³ oceny wysuniêtych zarzutów
w kontekœcie sytuacji prawnej i faktycznej na polskim rynku praw autorskich. Uto¿sami³ ponadto mechanicznie i bez rozwa¿enia
specyfiki poszczególnych spraw, tendencjê w praktyce Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, zawartych
w dokumentach lub rozstrzygniêciach wydanych na tle konkretnych uwarunkowañ faktycznych i prawnych, z obowi¹zywaniem
kategorycznie rozumianych zasad nie doznaj¹cych wyj¹tków i maj¹cych zastosowanie do zbiorowego zarz¹dzania w normatywnych
i rynkowych uwarunkowaniach w Polsce. Przede wszystkim, zdaniem powoda, pozwany w ca³oœci pomin¹³ specyfikê rynku polskiego,
polegaj¹c¹ na znacznej skali naruszeñ praw, w szczególnoœci do utworów muzycznych. Wed³ug skar¿¹cego, w decyzji ca³kowicie
pominiêto tak¿e istotne okolicznoœci dotycz¹ce charakteru prawnego OZZ na gruncie polskiego prawa autorskiego oraz sytuacjê
w zakresie wykonywania zbiorowego zarz¹dzania, dotkniêt¹ powszechnie wytykan¹ patologi¹, wynikaj¹c¹ z istnienia nadmiernej liczby
OZZ oraz krzy¿uj¹cych siê zakresach uzyskanych zezwoleñ.
ZAiKS zrzuci³ te¿ naruszenie przepisów prawa materialnego przez wadliwe zastosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, na których oparto wydane rozstrzygniêcie w odniesieniu do uznania naruszenia przez ZAiKS
zakazów z art. 8 ust. l i 2 tej ustawy, jak równie¿ nieuwzglêdnienie zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zasad odnosz¹cych siê do zbiorowego zarz¹dzania, tj. art. 104 - 110 i bezpodstawne wymierzenie kary
pieniê¿nej, ponadto w nieuzasadnionej i ra¿¹co nadmiernej wysokoœci.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustalenia faktyczne dokonane w zaskar¿onej decyzji nie s¹ kwestionowane przez powoda. Dotyczy to w szczególnoœci ustalenia,
¿e cz³onkowie stowarzyszenia ZAiKS zmuszeni s¹, na podstawie zobowi¹zania organizacyjnego, powierzyæ mu zarz¹d swoimi
autorskimi prawami maj¹tkowymi do wszystkich utworów, ju¿ istniej¹cych oraz powsta³ych w okresie przynale¿noœci. Nie jest przy
tym mo¿liwe powierzenie przez autora pod ochronê praw autorskich do utworów w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji.
Niekwestionowane jest równie¿, ¿e autorzy, oddaj¹cy utwory pod ochronê, niebêd¹cy cz³onkami ZAiKS, musz¹ udzielaæ
powodowi wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów)
w zakresie publicznego wykonania, a do 1 stycznia 2004 r., tak¿e w zakresie nagrañ mechanicznych. Powód nie zaprzecza tak¿e, ¿e do
1 stycznia 2004 r. uzale¿nia³ sprawowania zbiorowego zarz¹du tymi prawami na rzecz osób niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia,
od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania
radiowo-telewizyjne, zaœ wobec cz³onków ZAiKS czyni to nadal. Skar¿¹cy nie kwestionuje tak¿e ustaleñ pozwanego co do rynku
w³aœciwego i jego pozycji na nim. Sporna pozostaje jedynie ocena tego dzia³ania, a w szczególnoœci, czy stanowi ono praktyki
monopolistyczne, okreœlone w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Odnosz¹c siê do powy¿szej kwestii zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), organizacjami zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi s¹ stowarzyszenia zrzeszaj¹ce twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których
statutowym zadaniem jest zbiorowe zarz¹dzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie
uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy. Ustawa nie okreœla jednak, czy zarz¹dzanie to odbywaæ ma siê w ramach jej celów, a wiêc mieæ
charakter niezarobkowy (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), czy
te¿ prowadzonej przez to stowarzyszenie dzia³alnoœci gospodarczej, z której dochód s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ
przeznaczony do podzia³u miêdzy jego cz³onków (art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach). Podporz¹dkowanie dzia³alnoœci
gospodarczej realizowanym przez stowarzyszenie celom nie stwarza bezwzglêdnej koniecznoœci przedmiotowego rozdzielenia
omawianych sfer dzia³ania. Akcent trzeba bowiem k³aœæ nie na zagadnienie takich, a nie innych postanowieñ statutowych, lecz na kwestiê ich
praktycznej realizacji, przy czym chodziæ powinno jedynie o zachowanie akcesoryjnoœci dzia³alnoœci gospodarczej wzglêdem dzia³alnoœci
celowej (statutowej) (analogicznie - postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 7 maja 2002 r., sygn. akt I CKN 162/00, opubl. LEX nr 55244).
Bezspornym faktem jest, ¿e powód wykonuje zbiorowy zarz¹d prawami autorskimi odp³atnie i ma on charakter us³ugi, która
wykonywana jest w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Dzia³alnoœæ ta odpowiada³a wiêc definicji zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy dnia
19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Zgodnie z t¹ ustaw¹ powoda uznaæ nale¿a³o za
przedsiêbiorcê. W swej dzia³alnoœci powód dysponuje znacznym zakresem swobody w okreœlaniu warunków i zasad, na jakich
przedmiotowe us³ugi œwiadczy. Dotyczy to w szczególnoœci warunków umowy, w tym wysokoœci pobieranych op³at. Poszczególne
OZZ pozostaj¹ zatem ze sob¹ w konkurencji.
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S¹d podziela stanowisko Prezesa UOKiK, ¿e ¿aden przepis, a w szczególnoœci ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
nie przewiduje prawnego monopolu jednego podmiotu, a przeciwnie - zak³ada istnienie wielu podmiotów, co wynika m.in. z treœci
art. 104 i 107 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ostatni z powo³anych przepisów mówi wprost, ¿e poszczególne
organizacje zbiorowego zarz¹dzania mog¹ dzia³aæ na wybranych przez siebie polach eksploatacji. Opieraj¹c siê na zasadzie
„racjonalnego ustawodawcy” nale¿y zatem uznaæ, ¿e regulacja zawarta w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przewiduje istnienie wielu organizacji zarz¹dzania zbiorowego, które mog¹ dzia³aæ na okreœlonych przez siebie polach eksploatacji.
Wybór OZZ nale¿y do autora.
Powy¿sza zasada prowadzi równie¿ do wniosku, ¿e poszczególne pola eksploatacji maj¹ charakter rozdzielny, a zatem nie ma
powodów, by zarz¹dzaæ prawami musia³a ³¹cznie tylko jedna OZZ. Usprawiedliwianie przez powoda swoich dzia³añ, sprzecznych
z powy¿szymi zasadami, wynikaj¹cych z treœci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „uwarunkowaniami Polski”, jest
w œwietle powy¿szych wywodów nieuzasadnione. Wskazywane przez powoda liczne w Polsce naruszenia praw autorskich, zw³aszcza
w zakresie utworów muzycznych, wskazuj¹ na fakt niedostatecznie skutecznej ochrony praw autorskich. Poprawa w tym zakresie
mo¿liwa jest m.in. dziêki efektywniejszemu dzia³aniu OZZ. Do wzrostu efektywnoœci prowadzi zaœ konkurencja, a nie umacnianie
dominacji na rynku jednego z podmiotów. Temu zaœ celowi s³u¿y³y stwierdzone w zaskar¿onej decyzji praktyki. Silna dominacja powoda
na rynku zbiorowego zarz¹dzania, a tak¿e fakt, i¿ dzia³a on na terenie ca³ego kraju i na wszystkich polach eksploatacji powoduje, ¿e
wejœcie na ten rynek jest istotnie utrudnione. Potencjalny konkurent musi stworzyæ odpowiednio du¿¹ infrastrukturê dla osi¹gniêcia
porównywalnych mo¿liwoœci. Rozwój rynku mo¿e siê zatem odbywaæ poprzez mniejsze struktury dzia³aj¹ce w wê¿szym zakresie, np.
na poszczególnych polach eksploatacji. Ograniczanie autorom prawa swobody wyboru OZZ w poszczególnych polach eksploatacji
prowadzi do eliminacji konkurencji. Autor staje bowiem przed wyborem: albo udzieli wy³¹cznego upowa¿nienia powodowi albo
zmuszony bêdzie szukaæ wielu OZZ dla wszystkich pól eksploatacji, bez mo¿liwoœci skorzystania z us³ugi powoda na pojedynczym lub
wybranych polu eksploatacji.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela w zwi¹zku z powy¿szym ocenê Prezesa UOKiK, ¿e dzia³anie takie narusza art. 8
ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasadne by³o, w œwietle naruszenia powy¿szego przepisu, na³o¿enie kary
pieniê¿nej na podstawie art. 101 ust. pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której wysokoœæ mieœci siê w granicach
okreœlonych t¹ ustaw¹. W ocenie S¹du, jej wysokoœæ nie jest wygórowana, bior¹c pod uwagê pozycjê powoda na rynku, a zatem
szeroki kr¹g osób, których dotycz¹ zarzucane praktyki. Dodatkowo nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e w toku postêpowania powód
zaniecha³ tylko niektórych z zarzucanych praktyk. Nadto dzia³anie jego by³o ewidentnie umyœlne. Z tych te¿ wzglêdów, karê
w wysokoœci 2,11% jej maksymalnego wymiaru nale¿y uznaæ za wyj¹tkowo ³agodn¹, w pe³ni uwzglêdniaj¹c¹ formê prawn¹ dzia³ania
pozwanego.
31a
Bior¹c powy¿sze wzglêdy pod uwagê, odwo³anie powoda nale¿a³o oddaliæ jako bezzasadne (art. 479 § 1 Kpc).
O kosztach postêpowania orzeczono stosownie do wyniku sporu (art. 98 Kpc). […]
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WYROK
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Koœcio³a Rektoralnego p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 105/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2006 r. sprawy
z powództwa Koœcio³a Rektoralnego p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, przy udziale zainteresowanego Mariana D. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Marian D. w Lublinie, o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania powoda od decyzji Nr RLU-26/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.:
I. Oddala odwo³anie,
II. Zas¹dza od Koœcio³a Rektoralnego p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów i Mariana D. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Marian D. w Lublinie kwoty po 720 z³ tytu³em kosztów
zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RLU-26/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek Mariana D. prowadz¹cego Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Marian D.
w Lublinie (PHU D.) uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz zawarty w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej przez
Koœció³ Rektoralny p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie, poprzez ograniczenie przedsiêbiorcom pogrzebowym dostêpu do
œwiadczenia us³ug polegaj¹cych na kopaniu, budowie i przebudowie grobów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej i ulicy
Unickiej w Lublinie oraz œwiadczenia us³ug pogrzebowych w pe³nym zakresie, poprzez zamieszczenie w umowach o œwiadczenie
us³ug pogrzebowych zapisów skutkuj¹cych tym, ¿e obs³uga pogrzebu od momentu dostarczenia cia³a osoby zmar³ej do kaplicy
cmentarza mo¿e byæ wykonana przede wszystkim przez zarz¹dcê cmentarza, i nakaza³ zaniechanie jej stosowania.
Organ antymonopolowy opar³ swoj¹ decyzjê na ustaleniu, ¿e Koœció³ Rektoralny p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie (zwany
Zarz¹dc¹) na odpowiednim dla swego zakresu dzia³ania rynku w³aœciwym zajmuje pozycjê monopolisty. Pozycja ta wynika z treœci
stosowanych przez Zarz¹dcê umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi o œwiadczenie us³ug kamieniarskich i pogrzebowych
oraz z treœci ustanowionego równie¿ przez Zarz¹dcê regulaminu organizowania liturgii pogrzebowych oraz us³ug pogrzebowych i
cmentarnych na terenie cmentarzy rzymskokatolickich przy ul. Lipowej i Unickiej w Lublinie. Na podstawie ww. dokumentów Zarz¹dca
jest jedynym podmiotem uprawnionym do kopania, budowy i przebudowy grobów. Tylko Zarz¹dca mo¿e obs³ugiwaæ ceremoniê
pogrzebow¹ na etapie od kaplicy cmentarnej do grobu. Posiada równie¿ wy³¹cznoœæ ustalania i stosowania cenników op³at za
korzystanie z cmentarzy wymienionych w regulaminie. Wskazane elementy decyduj¹ o sile rynkowej zarz¹dcy posiadanej na rynku
prowadzonej dzia³alnoœci. Zawierane przez Zarz¹dcê z przedsiêbiorcami pogrzebowymi odpowiednie umowy s³u¿¹ organizowaniu ich
dzia³alnoœæ na obu wymienionych cmentarzach. Wprowadzaj¹ jednak ograniczenia w mo¿liwoœciach œwiadczenia przez
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przedsiêbiorców us³ug pogrzebowych, a wiêc w ocenie Prezesa UOKiK blokuj¹ rozwój konkurencji. Opieraj¹c siê na przepisach ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz orzecznictwie s¹du
antymonopolowego, Prezes UOKiK, przy zastosowaniu kryterium rodzaju wykonywanych czynnoœci, wyodrêbni³ rynek us³ug cmentarnych
i rynek us³ug pogrzebowych. Do us³ug cmentarnych zaliczone zosta³y czynnoœci zwi¹zane z utrzymaniem cmentarza. S¹ to w szczególnoœci
czynnoœci porz¹dkowe (pielêgnacja zieleni, utrzymanie czystoœci, konserwacja urz¹dzeñ cmentarza) i czynnoœci zwi¹zane z rozbudow¹
cmentarza oraz czynnoœci administracyjne (nadzór architektoniczny, sanitarny, porz¹dkowy, prowadzenie ksi¹g cmentarnych i pobieranie
op³at). Natomiast us³ugi pogrzebowe obejmuj¹ czynnoœci zwi¹zane z pochówkiem, tzn. przygotowanie zw³ok do pochówku, transport
zw³ok, pochówek i zwi¹zana z tym asysta pogrzebowa, wykonywanie grobów, stawianie pomników i ekshumacje.
Maj¹c na uwadze powy¿szy podzia³, Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e pierwsze ze stosowanych przez Koœció³ Rektoralny w Lublinie
ograniczeñ przejawia siê w zastrze¿eniu dla Zarz¹dcy mo¿liwoœci wykonywania na administrowanych cmentarzach us³ug kopania,
budowy i przebudowy grobów. Takie postêpowanie pozbawia klientów mo¿liwoœci wyboru zleceniobiorcy. Zdaniem Prezesa UOKiK,
Zarz¹dca nadu¿ywa w tym wypadku pozycji dominuj¹cej, posiadanej na rynku us³ug cmentarnych, w³¹czaj¹c w ich zakres us³ugi
nale¿¹ce do rynku us³ug pogrzebowych. W ten sposób wykorzystuj¹c posiadan¹ na jednym lokalnym rynku w³aœciwym pozycjê
dominuj¹c¹ Zarz¹dca wp³ywa negatywnie na rozwój konkurencji na innym rynku w³aœciwym, jakim jest lokalny rynek us³ug
pogrzebowych wykonywanych na cmentarzach podlegaj¹cych jurysdykcji Koœcio³a Rektoralnego.
Kolejnym ograniczeniem stosowanym przez Zarz¹dcê, wynikaj¹cym z zawieranych z przedsiêbiorcami umów, jest niedopuszczenie
pracowników firm pogrzebowych do pe³nienia funkcji tzw. asysty pogrzebowej na etapie od kaplicy cmentarnej do momentu z³o¿enia
cia³a w grobie. Czynnoœci takie mog³yby, jak wskazano w zaskar¿onej decyzji, byæ wykonywane przez pracowników zak³adów
pogrzebowych. Nie stanowi³oby to ingerencji w czynnoœci kultu religijnego, sprawowane podczas pogrzebu przez Zarz¹dcê,
a jednoczeœnie umo¿liwia³oby wykonywanie wszystkich czynnoœci pogrzebowych przez jednego przedsiêbiorcê. O tym, ¿e czynnoœci
asysty mog¹ byæ wykonywane przez pracowników przedsiêbiorstwa pogrzebowego, a nie tylko przez osoby dzia³aj¹ce z ramienia
Zarz¹dcy, œwiadczy zapis § 4 pkt 5 umowy o wykonywanie us³ug pogrzebowych, który przewiduje, i¿ po uzgodnieniu z administratorem,
ca³y pogrzeb mo¿e prowadziæ ten sam przedsiêbiorca. Niezbêdna do tego jest jednak stosowna zgoda Zarz¹dcy.
Prezes UOKiK wskaza³, ¿e zastrze¿enie wykonywania asysty dla Zarz¹dcy nie wynika z przepisów ustanowionego przez
administratora regulaminu, a jedynie z postanowieñ umowy. Jednoczeœnie umowa przewiduje, ¿e Zarz¹dca pobiera od firm
wykonuj¹cych us³ugi pogrzebowe na terenie cmentarzy tzw. „op³atê za us³ugê liturgiczn¹” w wysokoœci 250 z³. Obowi¹zek wniesienia
tej op³aty nie jest zwi¹zany z zarz¹dzaniem cmentarzami, poniewa¿ nie wynika z oficjalnych cenników Zarz¹dcy. Op³ata jest okreœlona
w tekœcie umowy o wykonywanie us³ug pogrzebowych. Nie ma ona charakteru ofiary w zwi¹zku z czynnoœciami kultu religijnego.
W ocenie Prezesa UOKiK stanowi ona ekwiwalent za czynnoœci wykonywane przez pracowników Zarz¹dcy. Zawarte w umowie
o wykonanie us³ug pogrzebowych unormowanie blokuje dostêp innych przedsiêbiorców do wykonywania przez ich pracowników
us³ugi pogrzebowej w postaci asysty. Uniemo¿liwia wiêc spe³nienie us³ug pogrzebowych kompleksowo przez jednego przedsiêbiorcê.
Zdaniem Prezesa UOKiK, dzia³anie takie równie¿ stanowi przejaw nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej Zarz¹dcy, przez uniemo¿liwienie
rozwoju konkurencji na rynku us³ug pogrzebowych.
Jednoczeœnie Prezes UOKiK w wyniku przeprowadzonego postêpowania nie potwierdzi³ trafnoœci stawianego przez PHU D.
zarzutu stosowania przez Zarz¹dcê dyskryminacji w odniesieniu do wybranych przedsiêbiorców. Zarz¹dca wspó³pracuje
z 60 przedsiêbiorcami, z których nikt poza PHU D. nie zg³asza³ z tego tytu³u problemów. W ocenie Prezesa UOKiK wskazuje to, ¿e
miêdzy podmiotami wystêpuje konflikt o charakterze cywilnoprawnym, nie maj¹cy znamion naruszenia interesu publicznoprawnego.
Odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK z³o¿y³ Zarz¹dca - Koœció³ Rektoralny p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie, zarzucaj¹c
zaskar¿onej decyzji naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 4 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 8 i pkt 9 ustawy antymonopolowej przez
uznanie, ¿e Zarz¹dca jest przedsiêbiorc¹ oraz zbyt w¹skie okreœlenie rynku w³aœciwego i b³êdn¹ wyk³adniê pojêcia skutecznej
konkurencji, a tak¿e naruszenie art. 140 Kc i art. 5 Konkordatu pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ (Dz. U. z 1998 r.
Nr 51, poz. 318) w zw. z kanonem 1205 oraz 1213 Prawa kanonicznego, poprzez ograniczenie zaskar¿on¹ decyzj¹ wykonywania przez
Koœció³ prawa w³asnoœci na nieruchomoœci, na której znajduje siê cmentarz i wykonywania przez w³adzê koœcieln¹ w miejscach
œwiêtych swoich uprawnieñ.
Powód zarzuci³ równie¿ decyzji naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 110 i 126 Kpc w zw. z art. 80 ustawy
antymonopolowej, przez objêcie decyzj¹ równie¿ cmentarza na ul. Unickiej, podczas gdy postanowienie o wszczêciu postêpowania
antymonopolowego dotyczy³o wy³¹cznie cmentarza na ul. Lipowej, naruszenie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej, przez zbyt
ogólne wskazanie celu ¿¹dania informacji w postêpowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Prezesa UOKiK, a tak¿e naruszenie
art. 92 ustawy antymonopolowej, poprzez niezakoñczenie postêpowania antymonopolowego w terminie 4 miesiêcy od wszczêcia.
Powód wniós³ o uchylenie zaskar¿onej decyzji w ca³oœci i orzeczenie, ¿e nie stwierdza siê nadu¿ywania przez Koœció³ Rektoralny
w Lublinie pozycji dominuj¹cej, polegaj¹cej na stosowaniu praktyk zarzucanych w sentencji decyzji.
W odpowiedzi na odwo³anie organ antymonopolowy potwierdzi³ przedstawione w decyzji stanowisko i wniós³ o oddalenie
odwo³ania. Zarzuty powoda dotycz¹ce uznania go za przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów pozwany oceni³ jako nietrafne. Wskaza³, ¿e decyduj¹c¹ rolê w uznaniu danej dzia³alnoœci za maj¹c¹ charakter
u¿ytecznoœci publicznej ma cel tej dzia³alnoœci, a nie zakres dzia³ania. W przedmiotowej sprawie celem tym jest zorganizowanie us³ug
umo¿liwiaj¹cych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym i standardami cywilizacyjnymi, pochowanie cia³a zmar³ego. Prezes
UOKiK powo³a³ siê na przepisy Konkordatu (art. 1) i preambu³y ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154). Na tej podstawie podniós³, ¿e Koœció³ Katolicki w Polsce, a wiêc tak¿e
wchodz¹ce w sk³ad Koœcio³a koœcielne osoby prawne i jego cz³onkowie, nie stanowi¹ œciœle okreœlonego krêgu. Wskaza³ te¿, ¿e
dzia³anie podejmowane przez osoby koœcielne maj¹ce na celu „dobro osoby ludzkiej oraz potrzebê wspó³dzia³ania dla rozwoju kraju”
maj¹ charakter u¿ytecznoœci publicznej. Pozwany zauwa¿y³, ¿e wynika to równie¿ z faktu, i¿ dzia³ania te dotycz¹ ponad 95%
spo³eczeñstwa, którego cz³onkowie deklaruj¹ przynale¿noœæ do Koœcio³a Katolickiego.
Zdaniem pozwanego, okolicznoœci i uregulowania ustawowe skutkuj¹ tym, ¿e ocena umów zawieranych przez powoda
z przedsiêbiorcami pogrzebowymi nale¿y do w³aœciwoœci Prezesa UOKiK. Równie¿ fakt, ¿e Zarz¹dca zawiera umowy z ka¿dym
przedsiêbiorc¹ dzia³aj¹cym na rynku bez stosowania kryteriów wyznaniowych niezale¿nie od tego, kto mo¿e skorzystaæ z us³ug
pogrzebowych organizowanych przez Koœció³, œwiadczy o powszechnoœci tych us³ug.
Tak¿e zarzuty powoda dotycz¹ce wyznaczenia rynku w³aœciwego uzna³ pozwany za nietrafne. Wskaza³, ¿e us³ugi pogrzebowe
polegaj¹ce na kopaniu, budowie i przebudowie grobów oraz tzw. asysta pogrzebowa od kaplicy do grobu nie maj¹ ekwiwalentu
w postaci innej us³ugi pogrzebowej. Treœæ umów zawieranych przez Zarz¹dcê zarówno na us³ugi kamieniarskie, jak i pogrzebowe
wyklucza podejmowanie na tym obszarze us³ug pogrzebowych przez potencjalnych konkurentów powoda. Uzasadnia to, w ocenie
pozwanego, stanowisko co do prawid³owego okreœlenia rynku w³aœciwego w aspekcie produktowym. Odnoœnie rynku w³aœciwego

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

84

w sensie geograficznym pozwany zauwa¿y³, ¿e w zaskar¿onej decyzji uzasadni³ stanowisko, ¿e ka¿dy cmentarz z osobna jest
oddzielnym rynkiem. Stwierdzi³, ¿e powszechnie znanym jest, i¿ o wyborze miejsca pochówku decyduj¹ wzglêdy subiektywne, nie
maj¹ce charakteru rynkowego. W odniesieniu do kwestionowania zarzutu zajmowania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym
pozwany zauwa¿y³, ¿e niepodwa¿alne jest, i¿ w zawieranych umowach powód zastrzeg³ dla siebie wy³¹czne wykonawstwo
wszystkich czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ pogrzebu na etapie od kaplicy do grobu. W ocenie pozwanego, w³aœnie ta okolicznoœæ
stanowi przejaw niedopuszczenia do rozwoju konkurencji w zakresie czêœci z tych us³ug.
Pozwany zauwa¿y³ tak¿e, ¿e zarzut powoda o nieuwzglêdnieniu w decyzji odmiennoœci miêdzy cmentarzami komunalnymi
a wyznaniowymi nie zosta³ poparty argumentami prawnymi. Argumenty powo³ane przez powoda w stosunku do przedstawionego
w odwo³aniu podzia³u us³ug na cmentarne i pogrzebowe, w ocenie pozwanego, nie znajduj¹ oparcia w przyjêtym orzecznictwie
i w zwi¹zku z tym nie zas³uguj¹ na uwagê.
Pozwany odrzuci³ równie¿ zarzuty powoda oparte na art. 140 Kc wskazuj¹c, ¿e prawo w³asnoœci podlega ograniczeniom
okreœlonym w ustawie i zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego. Podkreœli³, ¿e decyzja nie kwestionuje prawa Koœcio³a do wykonywania
swych zadañ na podstawie Prawa kanonicznego w zw. z ustaw¹ o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego oraz Konkordatem.
Nie ingeruje te¿ w sprawy kultu religijnego. Odnosi siê jedynie do narzucanych przez Zarz¹dcê przedsiêbiorcom unormowañ
umownych, ograniczaj¹cych im mo¿liwoœæ œwiadczenia okreœlonych us³ug pogrzebowych. Pozwany powo³a³ siê na kanon 1290 Prawa
kanonicznego, okreœlaj¹cy zasadê pomocniczoœci prawa cywilnego w odniesieniu do umów. Podniós³ te¿, ¿e na podstawie art. 3 ust. 2
ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego, w sprawach w niej nieuregulowanych, a odnosz¹cych siê do Koœcio³a, stosuje
siê przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, wiêc i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pozwany zaznaczy³ równie¿,
¿e powód nietrafnie kwestionowa³ brak uwzglêdnienia interesu publicznoprawnego w wydanej decyzji, poniewa¿ decyzja nie
dotyczy³a tylko interesów zainteresowanego, ale wszystkich przedsiêbiorców. Tak¿e zarzuty powoda dotycz¹ce naruszenia przepisów
procesowych by³y w ocenie pozwanego nietrafne.
Na rozprawie strony popar³y prezentowane uprzednio stanowiska procesowe. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³
i zwa¿y³, co nastêpuje.
Koœció³ Rektoralny p.w. Wszystkich Œwiêtych w Lublinie, bêd¹c w³aœcicielem nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê cmentarze
katolickie przy ulicy Lipowej i Unickiej jest administratorem obu wymienionych cmentarzy. W ramach wykonywanego zarz¹du powód
opracowa³ regulamin sprawowania liturgii oraz us³ug pogrzebowych i cmentarnych, dotycz¹cy obu cmentarzy. Zawiera te¿
z przedsiêbiorcami, chc¹cymi œwiadczyæ na ww. cmentarzach us³ugi pogrzebowe i kamieniarskie, stosowne umowy. Zarówno
regulamin, jak i umowy okreœlaj¹ sposób postêpowania przedsiêbiorców, nak³adaj¹c na nich szereg obowi¹zków. Przedsiêbiorcy ci
œwiadcz¹ us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej. Oznacza to, ¿e powód swym dzia³aniem organizuje œwiadczenia przez
podmioty gospodarcze us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, zwi¹zanych z chowaniem zmar³ych. Po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego Prezes UOKiK, uznaj¹c Zarz¹dcê z racji podejmowanych dzia³añ w stosunku do wskazanych
podmiotów, za przedsiêbiorcê w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy antymonopolowej stwierdzi³, ¿e nadu¿ywaj¹c zajmowanej na
w³aœciwym dla swej dzia³alnoœci rynku pozycji dominuj¹cej stosuje ograniczaj¹c¹ konkurencjê, zakazan¹ praktykê, polegaj¹c¹ na
przeciwdzia³aniu kszta³towania siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Analizuj¹c zawarte w odwo³aniu
zarzuty, odnosz¹ce siê do zaskar¿onej decyzji zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e znajduj¹ce siê w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
pojêcie przedsiêbiorcy nale¿y rozumieæ szerzej ni¿ zosta³o ono zdefiniowane w innych przepisach. Zgodnie z utrwalonym
stanowiskiem doktryny, przedsiêbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy s¹ nie tylko podmioty bezpoœrednio œwiadcz¹ce us³ugi,
ale równie¿ podmioty organizuj¹ce œwiadczenie us³ug (E. Modzelewska-W¹chal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów komentarz, Twiger 2002). W ocenie S¹du nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e prowadzona przez Zarz¹dcê dzia³alnoœæ zawiera w sobie
organizowanie œwiadczenia us³ug u¿ytecznoœci publicznej przez podmioty zajmuj¹ce siê œwiadczeniem us³ug pogrzebowych
i kamieniarskich. Wyra¿a siê ona w³aœnie w opracowaniu regulaminu i umów, dotycz¹cych œwiadczenia ww. us³ug na terenie obu
zarz¹dzanych cmentarzy. Na tym terenie Zarz¹dca zajmuje niekwestionowan¹ pozycjê dominuj¹c¹. W przeciwnym wypadku ¿aden
z przedsiêbiorców zainteresowanych uzyskaniem prawa do œwiadczenia us³ug na terenie cmentarzy nie podpisa³by umów
nak³adaj¹cych na nich sprecyzowane obowi¹zki z uwagi na ich znaczn¹ dolegliwoœæ. Przedsiêbiorcy nie maj¹c mo¿liwoœci uzyskania
„towaru”, jakim jest wynikaj¹ce z umowy prawo œwiadczenia us³ug, zmuszeni s¹ do zaakceptowania warunków umowy. Jej treœæ
ustala administrator cmentarzy, który nie maj¹c ¿adnych konkurentów na terenie swego dzia³ania, zajmuje na nim pozycjê dominuj¹c¹.
W przedmiotowej sprawie nie ma, zdaniem S¹du, znaczenia, ¿e w Lublinie istniej¹ tak¿e inne cmentarze. Ka¿dy z nich, jak s³usznie
stwierdzi³ w decyzji organ antymonopolowy, jest odrêbnym rynkiem, poniewa¿ przedsiêbiorcy, chc¹c œwiadczyæ swoje us³ugi na rzecz
zleceniodawców, musz¹ uzyskaæ prawo do dzia³ania na ka¿dym z osobna cmentarzu. Œwiadczy o tym treœæ przedstawionych przez
powoda w trakcie postêpowania antymonopolowego umów, wymieniaj¹cych cmentarze przy ul. Lipowej i ul. Unickiej. Treœæ umów
obejmuj¹ca obydwa cmentarze wyjaœnia jednoczeœnie ³¹czne prowadzenie przez Prezesa UOKiK postêpowania w odniesieniu do praktyk
Zarz¹dcy, stosowanych na obu cmentarzach. Takie podejœcie uzasadnia równie¿ tekst regulaminu, dotycz¹cego obu cmentarzy.
W tym stanie zarzuty powoda odnoœnie naruszenia art. 4 pkt 1 lit. a, pkt 8 i pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
art. 110 Kpa i art. 126 Kpa nale¿y, zdaniem S¹du, uznaæ za nietrafne. Równie¿ zarzut dotycz¹cy ograniczenia wydan¹ decyzj¹ s³u¿¹cego
Zarz¹dcy prawa w³asnoœci (art. 140 Kc) oraz naruszenia art. 5 Konkordatu pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ nie
zas³uguje, w ocenie S¹du, na uwzglêdnienie, poniewa¿ zaskar¿ona decyzja nie ogranicza przys³uguj¹cych Zarz¹dcy uprawnieñ do
prowadzenia dzia³alnoœci i kszta³towania zachowañ przedsiêbiorców. D¹¿y ona jedynie do wyeliminowania sytuacji, która zosta³a
wytworzona w sposób byæ mo¿e niezamierzony, wynikaj¹cy z chêci równego traktowania wszystkich przedsiêbiorców, ma jednak
niepo¿¹dane skutki w sensie spo³ecznym, uniemo¿liwiaj¹c rozwój konkurencji wœród przedsiêbiorców pogrzebowych na danym
terenie. Odbija siê to równie¿ na konsumentach, którzy w rezultacie musz¹ ponosiæ, nie maj¹c innego wyjœcia ze wzglêdów
szczególnych, ujemne skutki takiej sytuacji. Zarz¹dca, dzia³aj¹c w sferze us³ug cmentarnych i posiadaj¹c na zajmowanym rynku
w³aœciwym uprzywilejowan¹ pozycjê, mo¿e oddzia³ywaæ na sferê us³ug, w której dzia³aj¹ przedsiêbiorcy, œwiadcz¹cy us³ugi na terenie
obu cmentarzy. Ogranicza on ich dzia³alnoœæ, zastrzegaj¹c w umowach, które musz¹ zaakceptowaæ i w regulaminie, wy³¹cznie dla
siebie prawo do wykonywania pewnych us³ug. W ten sposób nie maj¹c koniecznoœci liczenia siê z konkurencj¹ zapewnia sobie sta³y
popyt na œwiadczone us³ugi, naruszaj¹c interesy konsumentów, którzy pozbawieni s¹ mo¿liwoœci wyboru osoby us³ugodawcy.
W odniesieniu do zarzutów naruszenia art. 92 i art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e przepisy te maj¹ charakter instrukcyjny. Spe³nienie dyspozycji tych przepisów zarówno w zakresie terminu ukoñczenia
postêpowania, jak i wskazania celu ¿¹dania udzielenia informacji, uzale¿nione jest od przebiegu samego postêpowania, którego celem
jest równie¿ wynikaj¹ce z przepisów ustawowych wszechstronne wyjaœnienie okolicznoœci sprawy.
Ponadto trzeba podkreœliæ, ¿e nawet je¿eli postêpowanie toczy³o siê d³u¿ej ni¿ zaleca to ustawodawca lub cel ¿¹dania nie zosta³
okreœlony wystarczaj¹co precyzyjnie (co jest wartoœci¹ o charakterze subiektywnym, a mo¿e byæ z punktu widzenia organu
prowadz¹cego postêpowanie uzasadnione), to nie ma to wp³ywu na merytoryczn¹ ocenê zaskar¿onej decyzji i nie mo¿e stanowiæ
samoistnej podstawy do jej uchylenia.
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Maj¹c na uwadze przedstawione okolicznoœci, S¹d, nie podzielaj¹c argumentów powoda, wobec braku podstaw do ich
31a
uwzglêdnienia oddali³ odwo³anie - art. 479 § 1 Kpc.
O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 i 99 Kpc, stosownie do wyniku sporu. […]
29
WYROK
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania El¿biety Cz.-G. Radio Puls, Radia Bielsko Sp. z o.o. w Bielsku-Bia³ej i Radia WA-MA S.A. w Olsztynie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 125/02)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2006 r. w Warszawie
sprawy z powództwa El¿biety Cz.-G. Radio Puls, Radia Bielsko Sp. z o.o. w Bielsku-Bia³ej i Radia WA-MA S.A. w Olsztynie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji z dnia 17 wrzeœnia 2002 r.,
Nr DDI- 77/2002:
I. Uchyla pkt I i II zaskar¿onej decyzji,
II. Oddala odwo³anie w pozosta³ej czêœci,
III. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Radia Bielsko Sp. z o.o. w BielskuBia³ej kwotê 906 z³ tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr DDI-77/2002 z dnia 17 wrzeœnia 2002 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzy³
postêpowanie wszczête na wniosek powodów: 1. El¿biety Cz.-G., prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Radio Puls,
2. Radia Bielsko Sp. z o.o. w Bielsku-Bia³ej, 3. Radia WA-MA Sp. z o.o. w Olsztynie oraz zainteresowanych: 1. Rozg³oœni Radiowej
Rezonans Sp. z o.o. w Sosnowcu, 2. Radia Vanessa Sp. z o.o. w Raciborzu i 3. Wojciecha J., prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹
pod nazw¹ Radio Alfa w Krakowie, w sprawie stosowania przez zainteresowanego 4. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie
praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej poprzez narzucanie wnioskodawcom
uci¹¿liwych warunków umów licencyjnych, przynosz¹cych Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS nieuzasadnione korzyœci przez ustalenie
wysokoœci wynagrodzenia autorskiego za nadawanie niedramatycznych utworów muzycznych, w wysokoœci 5% przychodów
uzyskiwanych przez nadawcê w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ nadawcz¹, w szczególnoœci z wp³ywów z reklam, w tym og³oszeñ,
komunikatów, programów sponsorowanych, sprzeda¿y czasu antenowego, dotacji, umów barterowych i innych wp³ywów
zwi¹zanych z promowaniem w jakiejkolwiek postaci poœredniej lub bezpoœredniej us³ug, towarów b¹dŸ firm, a tak¿e poprzez
pobieranie nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzenia autorskiego z tytu³u wykorzystywania przez wnioskodawców
niedramatycznych utworów muzycznych, do których prawami autorskimi zbiorowo zarz¹dza Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Ponadto pozwany nie stwierdzi³ naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), w wyniku odmowy zawarcia umowy licencyjnej przez Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS z El¿biet¹ Cz.-G.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, organem w³aœciwym do zatwierdzania stawek wynagrodzeñ jest Komisja Prawa Autorskiego. Komisja ta jest
powo³ywana przez Ministra Kultury, a w jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele organizacji zbiorowego zarz¹dzania (OZZ), stowarzyszenia
twórców, artystów wykonawców, producentów, organizacje zrzeszaj¹ce podmioty zajmuj¹ce siê zawodowo korzystaniem z utworów
oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Spory dotycz¹ce stosowania tabel, okreœlaj¹cych wysokoœæ stawek autorskich, rozstrzyga
Komisja w sk³adzie trzyosobowym, wyznaczonym z grona arbitrów po jednym przez ka¿d¹ ze stron oraz superarbitra, wybranego przez
tak wyznaczonych arbitrów. Je¿eli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznacz¹ superarbitra, s¹ oni wyznaczani przez
ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Strona niezadowolona z rozstrzygniêcia Komisji mo¿e
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia rozstrzygniêcia wnieœæ powództwo do w³aœciwego s¹du okrêgowego.
Wysokoœæ wynagrodzeñ ustalanych przez organizacje zbiorowego zarz¹dzania powinna, zgodnie art. 110 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, uwzglêdniaæ wp³ywy osi¹gane z korzystania z utworów i artystycznych wykonañ oraz charakter
i zakres korzystania. W ocenie Prezesa UOKiK, ostatecznie to Komisja decyduje o wysokoœci stawek, a nie ZAiKS. Z tego te¿ wzglêdu
nie mo¿na zarzucaæ mu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, gdy¿ pobiera on op³aty w wysokoœci zatwierdzonej przez
organ quasi regulacyjny. Ponadto, zdaniem pozwanego, Komisja Prawa Autorskiego nie posiada przymiotu przedsiêbiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z analogicznych motywów pozwany uzna³, ¿e nie jest
uprawniony do kwestionowania wysokoœci stawek wynagrodzenia autorskiego z tytu³u wykorzystywania przez wnioskodawców
niedramatycznych utworów muzycznych, gdy¿ stawki te zatwierdzone s¹ przez Komisjê Prawa Autorskiego, której decyzje nie
podlegaj¹ kompetencjom Prezesa UOKiK.
Odnosz¹c siê do zarzutu odmowy zawarcia umowy licencyjnej z El¿biet¹ Cz.-G., Prezes UOKiK uzna³, ¿e ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów nale¿y do dziedziny prawa publicznego, chroni¹cego interes ogólnospo³eczny. Maj¹c na wzglêdzie
powy¿sze, pozwany rozpatruj¹c przedmiotow¹ sprawê, wzi¹³ pod uwagê, czy odmowa zawarcia umowy licencyjnej dotyka szerszego
krêgu uczestników rynku b¹dŸ wywo³uje na rynku inne niekorzystne zjawiska wymagaj¹ce ingerencji Prezesa UOKiK. Zdaniem
pozwanego, zarzut odmowy zawarcia umowy licencyjnej wnios³o dwóch spoœród szeœciu wnioskodawców, a ponadto brak jest
informacji, ¿e równie¿ inne podmioty zarzucaj¹ ZAiKS-owi takie dzia³anie. Uzasadnia to stanowisko, i¿ odmowa ze strony ZAiKS nie
dotyczy³a szerokiego krêgu przedsiêbiorców. Analizuj¹c powody, które doprowadzi³y ZAiKS do odmowy zawarcia umowy z El¿biet¹
Cz.-G. i Radiem Vanessa Sp. z o.o., Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e bezpoœrednimi przyczynami tej odmowy by³y zaleg³oœci p³atnicze ze
strony licencjobiorców. Odmowa zawarcia umowy licencyjnej w przypadku Radia Vanessa Sp. z o.o. nast¹pi³a w sytuacji, gdy
zad³u¿enie rozg³oœni wynosi³o ³¹cznie [...] z³. Z tego samego powodu ZAiKS ze skutkiem natychmiastowym rozwi¹za³ umowê
licencyjn¹ z El¿biet¹ Cz.-G. (w³aœcicielk¹ Radia Puls). W stosunku do tego podmiotu roszczenia wynosi³y [...] z³. Ponadto, odmowa
zawarcia umowy nie mia³a charakteru trwa³ego, lecz przejœciowy, tzn. do czasu zap³aty zaleg³ej kwoty. Z tego te¿ wzglêdu, w ocenie
pozwanego, odmowy udzielenia licencji El¿biecie Cz.-G. oraz Radiu Vanessa Sp. z o.o. nie mia³y charakteru praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

86

Od powy¿szej decyzji odwo³ania wnieœli: 1. El¿bieta Cz.-G. - Radio Puls, 2. Radio Bielsko Sp. z o.o. w Bielsku-Bia³ej i 3. Radio
WA-MA Sp. z o.o. w Olsztynie, wnosz¹c o jej zmianê, poprzez orzeczenie zgodnie z wnioskami strony powodowej. Odwo³ania wnieœli
równie¿ Radio Vanessa Sp. z o.o. w Raciborzu i Wojciech J. - Radio Alfa, jednak ich odwo³ania zosta³y odrzucone postanowieniem z dnia
23 grudnia 2002 r.
Skar¿¹cy zarzucili:
1. naruszenie treœci przepisu art. 105 § 1 Kpa i art. 19 Kpa w zw. z art. 1 i 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
i art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i art. 97 § 1 pkt 4 i 100 Kpa, poprzez uznanie przez Prezesa
UOKiK, i¿ nie jest w³aœciwym w sprawie:
- stosowanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu
pozycji dominuj¹cej poprzez narzucanie powodom uci¹¿liwych warunków umów licencyjnych przynosz¹cych
Stowarzyszeniu ZAiKS nieuzasadnione korzyœci, wskutek ustalania wysokoœci wynagrodzeñ autorskich za nadawanie
niedramatycznych utworów muzycznych w wysokoœci 5% przychodów uzyskiwanych przez nadawcê w zwi¹zku
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ nadawcz¹,
- stosowania przez Stowarzyszenie ZAiKS praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej wskutek pobierania nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzeñ autorskich z tytu³u korzystania przez
nadawców, bêd¹cych stronami postêpowania, niedramatycznych utworów muzycznych, do których prawami autorskimi
zbiorowo zarz¹dza Stowarzyszenie Autorów ZAiKS;
2. naruszenie treœci art. 11 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i art. 106
ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez nierozpoznanie istoty sprawy, do którego doprowadzi³o
stwierdzenie przez Prezesa UOKiK braku naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, bez merytorycznego rozstrzygniêcia sprawy stosowania przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej, poprzez narzucanie powodom uci¹¿liwych
warunków umów licencyjnych przynosz¹cych Stowarzyszeniu ZAiKS nieuzasadnione korzyœci, przez ustalenie wysokoœci
wynagrodzeñ autorskich za nadawanie niedramatycznych utworów muzycznych w wysokoœci 5% przychodów uzyskiwanych
przez nadawcê w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ nadawcz¹ oraz w sprawie stosowania przez Stowarzyszenie ZAiKS
praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej wskutek pobierania nadmiernie
wygórowanych stawek wynagrodzeñ autorskich z tytu³u korzystania przez nadawców, bêd¹cych stronami postêpowania,
niedramatycznych utworów muzycznych, do których prawami autorskimi zbiorowo zarz¹dza Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Pozwany i zainteresowany 3. wnieœli o oddalenie odwo³ania i zas¹dzenie na ich rzecz kosztów postêpowania.
Postanowieniem z dnia 20 marca 2003 r. (sygn. akt XVII Ama 125/02) S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zwróci³ siê do Trybuna³u Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy przepis art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.; dalej: ustawa o prawie autorskim) jest zgodny
z art. 22 w zw. z art. 2 Konstytucji. Wyrokiem z dnia 21 listopada 2005 r. (sygn. akt P 10/03) Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e powy¿szy
przepis nie jest niezgodny z art. 22 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Stosownie do treœci art. 108 ust. 3 i 4 ustawy o prawie autorskim, zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia tabel przez Komisjê
jest decyzj¹ w rozumieniu Kodeksu postêpowania administracyjnego. Decyzja ta stanowi rozstrzygniêcie indywidualne, skierowane do
konkretnego adresata, tzn. w danym przypadku konkretnej organizacji zbiorowego zarz¹dzania (OZZ), która przed³o¿y³a tabele
wynagrodzeñ do zatwierdzenia. Je¿eli jednak bêdzie to decyzja zatwierdzaj¹ca tabele, bêdzie ona wywo³ywaæ istotne skutki prawne
dla ka¿dej umowy zawieranej przez tê OZZ z ka¿dym u¿ytkownikiem, je¿eli przedmiot umowy bêdzie dotyczy³ obszaru regulowanego
przez tabele wynagrodzeñ. Decyzja zatwierdzaj¹ca tabele wynagrodzeñ jest aktem indywidualnym, skierowanym tylko do OZZ, która
przed³o¿y³a tabele, ale zawiera w swej treœci normy, które w swej istocie s¹ normami generalnymi i abstrakcyjnymi. Tabele
wynagrodzeñ zawieraj¹ bowiem normy generalne i abstrakcyjne (por. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 2005 r.,
sygn. akt P 10/03).
Ustawa o prawie autorskim nie zawiera ¿adnych kryteriów odnosz¹cych siê do tworzenia tabel wynagrodzeñ przez OZZ,
a w szczególnoœci wysokoœci wynagrodzenia autorskiego za nadawanie niedramatycznych utworów muzycznych i stawek
wynagrodzenia autorskiego z tytu³u wykorzystywania przez wnioskodawców niedramatycznych utworów muzycznych. Tak¿e Komisja
nie jest zwi¹zana ¿adnymi skonkretyzowanymi czynnikami, którymi winna siê kierowaæ przy zatwierdzaniu lub odmowie zatwierdzenia
konkretnej tabeli. Norma art. 110 ustawy o prawie autorskim stanowi jedynie ogólnikowo, ¿e wysokoœæ wynagrodzeñ dochodzonych
w zakresie zbiorowego zarz¹dzania przez OZZ powinna uwzglêdniaæ wysokoœæ wp³ywów osi¹ganych z korzystania z utworów
i artystycznych wykonañ, a tak¿e charakter i zakres korzystania z tych utworów i wykonañ artystycznych.
Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e przepis ten nie precyzuje, w jaki sposób wysokoœæ wp³ywów winna byæ uwzglêdniania przy okreœlaniu
wysokoœci wynagrodzeñ. W szczególnoœci, brak jest modelu kalkulacyjnego lub chocia¿by relacji pomiêdzy tymi wielkoœciami.
W konsekwencji, nale¿y uznaæ, ¿e Komisja nie dysponuje ¿adnymi uprawnieniami, które pozwala³yby kwestionowaæ sam¹ wysokoœæ
stawek zawartych w przedstawionej do zatwierdzenia tabeli. W szczególnoœci, przes³ank¹ tak¹ nie jest naruszenie zakazów
wynikaj¹cych z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który stanowi podstawê materialnoprawn¹ decyzji Prezesa
UOKiK, zakazuj¹cej stosowania praktyk naruszaj¹cych równie¿ interesy konsumentów. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e kryterium
ustalania wysokoœci stawek, zawarte w art. 110 ustawy o prawie autorskim, ma charakter ogólnikowy, co wyklucza jego u¿ytecznoœæ
jako podstawy „regulacji”.
Wprawdzie od orzeczeñ Komisji wydanych w tym trybie s³u¿y odwo³anie do ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, to jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s³u¿y ono wy³¹cznie stronie (art. 127 § 1 Kpa). Statusu takiego nie posiadaj¹,
w postêpowaniu o zatwierdzenie tabeli, ani twórcy, ani podmioty eksploatuj¹ce prawa autorskie. Ponadto przes³ank¹ uwzglêdnienia
odwo³ania co do meritum jest, w zasadzie, sprzecznoœæ rozstrzygniêcia z prawem.
Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e ustawa o prawie autorskim nie gwarantuje równego udzia³u wszystkich zainteresowanych
stron w procesie zatwierdzania tabeli. O ile w przypadku samej Komisji Prawa Autorskiego mowa jest o „odpowiedniej proporcji”, bez
dok³adniejszego okreœlenia jakiej, to zasada ta, nawet w tak ogólnikowej formie, nie jest utrzymana wobec szeœcioosobowego sk³adu
Komisji przy zatwierdzaniu konkretnej przedstawionej tabeli. Wszystkich jej cz³onków (arbitrów) wyznacza minister w³aœciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wed³ug swobodnego uznania.
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Celem interwencji Prezesa UOKiK jest przede wszystkim ochrona rynku przed dezorganizacj¹ ze strony przedsiêbiorców,
wykorzystuj¹cych sw¹ dominuj¹c¹ pozycjê, a ochrona interesów indywidualnych konsumentów lub ich grup jest wynikiem zakazów,
maj¹cych na celu ochronê konkurencji. Realizuje siê j¹ tak¿e przez art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaj¹cy
niektóre zachowania przedsiêbiorców jako typowe dla podmiotów dominuj¹cych, zagra¿aj¹ce interesowi publicznemu (art. 1 ust. 1).
Nale¿y do nich praktyka narzucania cen nieuczciwych, nadmiernie wygórowanych lub zbyt niskich.
Ró¿nice kompetencji Komisji i Prezesa UOKiK w zakresie oddzia³ywania na stawki op³at za zbiorowe zarz¹dzanie prawami
autorskimi, nie pozostaj¹ we wzajemnym stosunku przepisów ogólnych do szczególnych, a ustawa o prawie autorskim nie wy³¹cza
kompetencji Prezesa UOKiK w zakresie art. 9 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (analogiczny
pogl¹d - wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 27 sierpnia 2003 r., sygn. akt I CKN 185/03, opubl. Dz. Urz. UOKiK z 2004 r. Nr 1, poz. 284).
Z tych te¿ wzglêdów, zdaniem S¹du, brak jest podstaw, ¿e wszczête postêpowanie antymonopolowe, którego przedmiotem by³y
zarzuty narzucania wnioskodawcom uci¹¿liwych warunków umów licencyjnych, przynosz¹cych Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
nieuzasadnione korzyœci przez ustalenie wysokoœci wynagrodzenia autorskiego za nadawanie niedramatycznych utworów
muzycznych, w wysokoœci 5% przychodów uzyskiwanych przez nadawcê w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ nadawcz¹,
w szczególnoœci z wp³ywów z reklam, w tym og³oszeñ, komunikatów, programów sponsorowanych, sprzeda¿y czasu antenowego,
dotacji, umów barterowych i innych wp³ywów zwi¹zanych z promowaniem w jakiejkolwiek postaci poœredniej lub bezpoœredniej us³ug,
towarów, b¹dŸ firm oraz poprzez pobieranie nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzenia autorskiego z tytu³u wykorzystywania
przez wnioskodawców niedramatycznych utworów muzycznych, do których prawami autorskimi zbiorowo zarz¹dza Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS, uznaæ za bezprzedmiotowe.
Zaskar¿on¹ decyzjê w pkt I i II nale¿a³o zatem uchyliæ na podstawie art. 47931a § 3 Kpc.
Odnosz¹c siê do pkt III zaskar¿onej decyzji, zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e odwo³uj¹cy siê nie przedstawili w tym zakresie ¿adnych
skonkretyzowanych zarzutów. W szczególnoœci nie kwestionowali kluczowych ustaleñ Prezesa UOKiK, ¿e nie ma podstaw do
twierdzenia, ¿e dzia³anie polegaj¹ce na odmowie zawarcia umowy licencyjnej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z El¿biet¹ Cz.-G.
narusza³o interes publiczny oraz ¿e bezpoœredni¹ przyczyn¹ takiego zachowania by³y zaleg³oœci p³atnicze ze strony tego przedsiêbiorcy.
S¹d podziela w tym zakresie ocenê Prezesa UOKiK, ¿e skoro rozwi¹zanie umowy spowodowane by³o zw³ok¹ w p³atnoœciach
kontrahenta ZAiKS, to wobec utrzymuj¹cego siê zad³u¿enia, odmowa zawarcia nowej umowy z tym kontrahentem nie mo¿e byæ
traktowana jako przejaw nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej. Trudno sobie bowiem wyobraziæ racjonalnego przedsiêbiorcê na rynku
konkurencyjnym, który maj¹c uzasadnione podstawy do kwestionowania wiarygodnoœci swojego kontrahenta, zdecyduje siê zawrzeæ
now¹ umowê, ryzykuj¹c powiêkszenie siê d³ugu. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia, ¿e zachowanie siê ZAiKS wynika³o w tej
sytuacji z posiadanej pozycji rynkowej.
Odwo³anie w tej czêœci nale¿a³o oddaliæ jako bezzasadne (art. 47931a § 1 Kpc).
O kosztach postêpowania orzeczono stosownie do wyniku sporu, znosz¹c je czêœciowo pomiêdzy stronami w zakresie kosztów
zastêpstwa procesowego (art. 98 i 100 Kpc). […]
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WYROK
z dnia 9 lutego 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 110/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2006 r. sprawy
z powództwa Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania powoda od decyzji Nr RKT-49/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.:
I. Uchyla zaskar¿on¹ decyzjê,
II. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.
w Warszawie kwotê 1.800 z³ tytu³em kosztów procesu.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda³ w dniu 26 sierpnia 2004 r. decyzjê Nr RKT- 49/2004, w której:
I. Uzna³ dzia³anie Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w Warszawie (Media Saturn) za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów praktykê, wskazan¹ w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080),
II. Zobowi¹za³ Media Saturn do zamieszczenia dwukrotnie z tygodniowym odstêpem w „Gazecie Wyborczej” - wydaniu
ogólnopolskim, stosownego oœwiadczenia w formie og³oszenia prasowego o treœci wskazanej w decyzji oraz na³o¿y³ na Media
Saturn obowi¹zek poniesienia kosztów postêpowania w wysokoœci 40 z³.
Swoj¹ decyzjê Prezes UOKiK opar³ na ustaleniu, ¿e ulotka reklamowa rozpowszechniana przez Media Saturn, dotycz¹ca oferty
sprzeda¿y wa¿nej od dnia 28 listopada 2003 r., zawiera³a niezgodne z prawd¹ informacje, dotycz¹ce oferowanego towaru. Ulotkê
kolportowano na obszarze aglomeracji œl¹skiej. Skierowana by³a do osób fizycznych - konsumentów i mia³a potencjalnie bardzo szeroki
zasiêg oddzia³ywania. Po otrzymaniu zawiadomienia o stwierdzonych nieprawid³owoœciach Media Saturn oœwiadczy³a, ¿e wstrzyma³a
dalsze rozpowszechnienie ulotki reklamowej, zawieraj¹cej b³êdne informacje. Ponadto na tablicy og³oszeñ w sklepie prowadz¹cym
sprzeda¿ towaru (kamery), której dotyczy³y b³êdne informacje zamieszczone w ulotce, wywieszono og³oszenie prostuj¹ce b³¹d.
Zasiêg oddzia³ywania tego og³oszenia, na którym nie wpisano daty jego sporz¹dzenia ani podpisu odpowiedniego pracownika, by³
jednak ograniczony. W rezultacie, zdaniem Prezesa UOKiK, dzia³anie takie nie doprowadzi³o do usuniêcia ujemnych skutków
opublikowania zawieraj¹cej nieprawdziwe informacje reklamy, wywo³uj¹cej u zapoznaj¹cych siê z ni¹ konsumentów b³êdne przeœwiadczenie
o oferowanym do nabycia za wskazan¹ cenê towarze.
Prezes UOKiK uzna³ dzia³anie Media Saturn za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹c¹ na naruszeniu
obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz stosowanie nieuczciwej lub wprowadzaj¹cej w b³¹d
reklamy i wyda³ zaskar¿on¹ decyzjê.
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Media Saturn z³o¿y³a odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK. Zaskar¿onej decyzji zarzuci³a naruszenie przepisów postêpowania,
tj. art 78 § 1 Kpc oraz art. 6, 7 i 8 Kpa w zw. z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez nieuwzglêdnienie wniosku
o dopuszczenie dowodu z zeznañ œwiadka Krzysztofa K. na okolicznoœæ zaprzestania stosowania zarzucanej praktyki, poprzez
zaniechanie dalszego kolportowania ulotek, zawieraj¹cych b³êdn¹ informacjê, zniszczenie ich oraz wywieszenie w sklepie informacji
o zaistnia³ej pomy³ce. Ponadto powód zarzuci³ decyzji dalsze naruszenie przepisów proceduralnych - art. 77 § 1 Kpa i art. 10 Kpa w zw.
z art. 80 ustawy o ochronie (...) oraz art. 233 Kpc w zw. z art. 81 ustawy o ochronie (...) przez nieprzes³uchanie w charakterze œwiadka
konsumenta, którego pismo by³o podstaw¹ do wszczêcia postêpowania przez Prezesa UOKiK, b³¹d w ustaleniach faktycznych,
w oparciu o które wydana zosta³a zaskar¿ona decyzja oraz dowolnoœæ tych ustaleñ, a tak¿e naruszenie art. 23c ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie (...), poprzez jego niew³aœciwe zastosowanie i art. 23e ust. 1 i 2 tej ustawy, przez jego niezastosowanie, mimo stwierdzenia,
¿e wskutek podjêtych dzia³añ zarzucana praktyka usta³a jeszcze przed wydaniem zaskar¿onej decyzji. W konsekwencji powód wniós³
o uchylenie zaskar¿onej decyzji lub jej zmianê w pkt I i II przez stwierdzenie, ¿e powód zaniecha³ stosowania naruszaj¹cej zbiorowe
interesy konsumentów praktyki.
W uzasadnieniu odwo³ania powód wskaza³, ¿e pozwany w prowadzonym postêpowaniu, pomijaj¹c wniosek o przes³uchanie
pracownika spó³ki co do rodzaju czynnoœci podjêtych w celu wykazania zaprzestania stosowania przypisywanej praktyki, nie odniós³ siê
do niego, a w decyzji stwierdzi³, ¿e spó³ka nie przedstawi³a dowodów na potwierdzenie wstrzymania kolporta¿u ulotki reklamowej oraz
jej wycofania i zniszczenia. W ocenie powoda dosz³o w ten sposób do naruszenia art. 78 § 1 Kpa, a tak¿e art. 6, 7 i 8 Kpa oraz b³êdnego
ustalenia stanu faktycznego. Powód zarzuci³ równie¿, ¿e przy ustaleniu stanu faktycznego pozwany opar³ siê m.in. na treœci skargi
konsumenta, nie przes³uchuj¹c go. Przyjmuj¹c zawarte w skardze twierdzenia za prawdziwe, nie zweryfikowa³ ich, przez co naruszy³
art. 77 i art. 10 Kpa oraz przepis art. 233 § 1 Kpc.
W rezultacie nie zosta³y wyjaœnione w¹tpliwoœci co do rozbie¿noœci miêdzy twierdzeniami zawartymi w skardze a treœci¹ pism
powoda, w szczególnoœci mówi¹cych o zaniechaniu przypisanej praktyki i dzia³aniach zmierzaj¹cych do usuniêcia jej skutków.
Powy¿sze uchybienie przyczyni³o siê, zdaniem powoda, do przyjêcia przez pozwanego m.in. twierdzenia, ¿e wydaj¹c ulotkê reklamow¹
Media Saturn celowo wprowadza³a konsumentów w b³¹d, czego spó³ka nie mog³a w prowadzonym postêpowaniu administracyjnym
podwa¿yæ. Przedstawione dzia³ania doprowadzi³y, w ocenie powoda, do niew³aœciwego ustalenia stanu faktycznego w sprawie
i w efekcie wydania zaskar¿onej decyzji.
Powód zarzuci³ tak¿e zaskar¿onej decyzji, ¿e zosta³a wydana w oparciu o niew³aœciw¹ podstawê prawn¹. Wskaza³, ¿e zamiast na
podstawie art. 23c ustawy o ochronie (...), Prezes UOKiK powinien by³ wydaæ zaskar¿on¹ decyzjê na podstawie art. 23e tej ustawy.
Powód, nie kwestionuj¹c zawartej w decyzji oceny stosowanych przez niego praktyk jako naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, nie zgodzi³ siê jednoczeœnie ze stanowiskiem, ¿e jego zakazane dzia³anie trwa nadal. Wskaza³, ¿e jeszcze przed
wszczêciem postêpowania przez Prezesa UOKiK, wycofa³ z dystrybucji zawieraj¹c¹ b³êdne informacje ulotkê, zniszczy³ jej zapasy,
wywiesi³ w sklepie stosowne og³oszenie informuj¹ce o b³êdzie oraz pouczy³ sprzedawców, by informowali klientów o pomy³ce zaistnia³ej
w ulotce. Zdaniem powoda podjête œrodki doprowadzi³y do zaniechania stosowania zarzucanych mu praktyk. Uzasadnia to, w oczach
powoda, ¿¹danie zmiany zaskar¿onej decyzji w sposób wskazany w odwo³aniu, zgodnie z art. 23e ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (...),
ewentualnie jej uchylenie, z uwagi na zawarte w niej uchybienia i wydanie jej z naruszeniem art. 23c i art. 23e ustawy o ochronie (...).
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany stwierdzi³, ¿e postawione przez powoda zarzuty nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie i wniós³
o oddalenie odwo³ania. Odnoœnie zarzutu nieprzes³uchania dyrektora sklepu Krzysztofa K. w celu wykazania i udowodnienia dzia³añ
podjêtych przez powoda po uzyskaniu informacji o b³êdzie zaistnia³ym w ulotce reklamowej, pozwany Prezes UOKiK oœwiadczy³, ¿e
z³o¿one przez Media Saturn w postêpowaniu administracyjnym wyjaœnienia, dotycz¹ce tej kwestii, przyj¹³ za wiarygodne. Wobec tego
nie by³o potrzeby dodatkowego potwierdzenia tych okolicznoœci w formie zeznañ sk³adanych przez œwiadków. Natomiast w sprawie
ustalenia i oceny, czy zaistnia³a w ulotce reklamowej niezgodnoœæ wynika³a z pomy³ki czy z³ej woli reklamodawcy, zeznanie
pracownika, w ocenie pozwanego, nie mia³o znaczenia.
Pozwany zaznaczy³, ¿e po otrzymaniu skargi z³o¿onej przez konsumenta, informuj¹cej o stosowaniu przez powoda nieuczciwej,
wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy, postêpowanie wyjaœniaj¹ce zosta³o wszczête z urzêdu. Celem tego postêpowania by³o wstêpne
ustalenie, czy zaistnia³y okolicznoœci, uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów. Dopiero po uzyskaniu wyjaœnienia, przeanalizowaniu dokumentów przes³anych przez Media Saturn
i dokonaniu ustaleñ w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym, Prezes UOKiK wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów. Sk³adaj¹cy skargê konsument nie by³ wiêc stron¹ tocz¹cego siê postêpowania ani zainteresowanym
w sprawie, wobec tego nie by³o podstaw do jego przes³uchania. Ponadto zawarte w skardze informacje zosta³y potwierdzone
w drodze wyjaœnieñ, a tak¿e przez treœæ dokumentów zgromadzonych w toku postêpowania, a uzyskanych od powoda. Pozwany
doda³, ¿e treœæ skargi z³o¿onej przez konsumenta nie by³a zaliczona do dowodów branych pod uwagê przy wydawaniu przedmiotowej
decyzji. Odnosz¹c siê do zarzutu odwo³ania mówi¹cego o b³êdzie w ustaleniach faktycznych pozwany wskaza³, ¿e przedmiotem oceny
w prowadzonym postêpowaniu by³a okolicznoœæ, czy stosowana praktyka naruszy³a zbiorowe interesy konsumentów przez
reklamowanie oferty wprowadzaj¹cej w b³¹d. W toku postêpowania powód przyzna³, ¿e w kolportowanej ulotce reklamowej
znajdowa³y siê nieprawid³owe informacje, wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów. W zwi¹zku z tym, zarzut b³êdu w ustaleniach
faktycznych pozwany uzna³ za nietrafny.
W zakresie zarzutu niew³aœciwego zastosowania art. 23c ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (...) i niezastosowania art. 23e ust. 1 i 2 tej
ustawy, pozwany stwierdzi³, ¿e o zaniechaniu stosowania praktyki naruszaj¹cej interesy konsumentów oraz usuniêciu trwaj¹cych
skutków tego naruszenia mo¿na mówiæ, gdy dzia³ania podejmowane przez przedsiêbiorcê w tym zakresie s¹ adekwatne do dzia³añ
stanowi¹cych podstawê do uznania konkretnej praktyki za sprzeczn¹ z ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów. B³êdna reklama
by³a zamieszczona w ulotce, której zasiêg rozpowszechniania obejmowa³ ca³e województwo. Skierowana by³a do nieokreœlonej
zbiorowoœci, której interes zosta³ naruszony. Wobec tego, zdaniem pozwanego, œrodki podjête dla zniwelowania dokonanego
naruszenia powinny byæ adekwatne do stopnia naruszenia. W ocenie pozwanego, œrodki zastosowane do osi¹gniêcia celu w postaci
usuniêcia skutków naruszenia by³y niewystarczaj¹ce. Pozwany stwierdzi³ wiêc, ¿e w sprawie nie zachodzi³y przes³anki do
zastosowania art. 23e ust. 2 ustawy o ochronie (...), przez uznanie stosowanej praktyki za naruszaj¹c¹ interesy konsumentów
i stwierdzenie zaniechania jej stosowania, a podniesiony w tym zakresie przez powoda zarzut uzna³ za nietrafny.
Powód podtrzyma³ stanowisko procesowe zawarte w odwo³aniu. Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e podj¹³ niezw³ocznie dzia³ania, by
wykluczyæ dalszy kolporta¿ ulotek i zapobiec utrzymywaniu siê b³êdnego przeœwiadczenia, wywo³anego treœci¹ reklamy, czym
doprowadzi³ do zaniechania stosowania niedozwolonej praktyki, co w jego ocenie uzasadnia przynajmniej zmianê zaskar¿onej decyzji.
Powód wskaza³ te¿, ¿e decyzja zosta³a wydana po up³ywie ok. 9 miesiêcy od zaistnienia przedmiotowego zdarzenia, co równie¿
przemawia za uznaniem, i¿ jego skutki zatar³y siê ju¿ w pamiêci konsumentów. Stwierdzi³, ¿e podjête przez niego dzia³ania by³y
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adekwatne do stopnia naruszenia. Ponadto powód wskaza³ na nietrafnoœæ oceny pozwanego w zakresie poczynionych ustaleñ
faktycznych, w sytuacji nieprzeprowadzenia dowodu z przes³uchania dyrektora sklepu rozpowszechniaj¹cego ulotki reklamowe
zarówno w zakresie podjêtych dzia³añ naprawczych, jak i okolicznoœci, w jakich dosz³o do wydrukowania b³êdnej reklamy oraz zakresu
jej oddzia³ywania w zwi¹zku z przyjêt¹ form¹ kolporta¿u. Na rozprawie strony podtrzyma³y konsekwentnie swoje dotychczasowe
stanowiska. Powód d¹¿y³ do wykazania, ¿e zarzucana praktyka usta³a w wyniku podjêtych dzia³añ zapobiegawczych. Wskaza³ te¿, ¿e
nieprzes³uchanie zg³aszanego œwiadka w postêpowaniu administracyjnym uniemo¿liwi³o wykazanie i udowodnienie szeregu
okolicznoœci, które mia³y wp³yw na treœæ zaskar¿onej decyzji. Dotyczy³o to w szczególnoœci czasu i zasiêgu oddzia³ywania na
konsumentów wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy.
Strona pozwana odnosz¹c siê do zarzutów powoda wskaza³a, ¿e potencjalny zasiêg oddzia³ywania rozpowszechnianych ulotek
móg³ byæ, z uwagi na specyfikê aglomeracji œl¹skiej, bardzo szeroki. Ponadto pozwany poinformowa³, ¿e powód do rozpowszechniania
reklam wykorzystuje równie¿ stronê internetow¹, co powiêksza kr¹g odbiorców reklamy. W ocenie pozwanego, uzasadnia³o to
na³o¿enie na powoda w decyzji obowi¹zku opublikowania og³oszenia o b³êdzie w gazecie o zasiêgu ogólnopolskim.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Na podstawie uzyskanej od konsumenta informacji Prezes UOKiK przeprowadzi³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce, w którym ustali³, ¿e
ulotka reklamowa dotycz¹ca oferty powoda Media Saturn, obowi¹zuj¹cej od dnia 28 listopada 2003 r., zawiera b³êdn¹ informacjê,
dotycz¹c¹ jednego z towarów, która mo¿e wprowadzaæ w b³¹d potencjalnych klientów. B³¹d polega³ na zamieszczeniu w ulotce
informacji, ¿e oferowana do sprzeda¿y w cenie 799 z³ kamera jest kamer¹ cyfrow¹, podczas gdy by³a to kamera analogowa. Media
Saturn, po uzyskaniu informacji o zaistnia³ym w ulotce reklamowej b³êdzie, wstrzyma³a dalsze rozpowszechnianie ulotek, wycofa³a
i zniszczy³a pozosta³e ulotki, wywiesi³a na ten temat na tablicy og³oszeñ w sklepie prowadz¹cym sprzeda¿ kamer stosown¹ informacjê,
powiadomi³a tak¿e pracowników sklepu o koniecznoœci informowania konsumentów przy zakupie kamery o zaistnia³ej pomy³ce
i rzeczywistych parametrach kamery. Jednoczeœnie Media Saturn nie kwestionowa³a w ¿aden sposób stwierdzonego faktu
wyjaœniaj¹c, ¿e do wydrukowania ulotki z b³êdem dosz³o w nastêpstwie pomy³ki w trakcie przygotowywania druku.
W wyniku wszczêtego nastêpnie z urzêdu postêpowania, Prezes UOKiK wyda³, na podstawie zebranego materia³u dowodowego,
decyzjê, w której uzna³ opisane dzia³anie Media Saturn za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakaza³ zaniechania jej
stosowania. W dalszej czêœci decyzji organ antymonopolowy na³o¿y³ na Media Saturn obowi¹zek opublikowania w gazecie o zasiêgu
ogólnopolskim stosownego oœwiadczenia o treœci wskazanej w decyzji oraz zobowi¹za³ do poniesienia kosztów postêpowania.
W z³o¿onym odwo³aniu Media Saturn zarzuci³a m.in., ¿e w prowadzonym postêpowaniu administracyjnym Prezes UOKiK naruszy³ przepisy
postêpowania, przez nieuwzglêdnienie wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z zeznañ œwiadka, dyrektora sklepu, których treœæ
mia³a wp³yw na dokonane ustalenia faktyczne. Spowodowa³o to dowolnoœæ dokonanych ustaleñ i mia³o wp³yw na kszta³t wydanej decyzji.
Bezsporne w sprawie jest to, ¿e rozpowszechniana przez powoda ulotka reklamowa zawiera³a b³êdne informacje co do
w³aœciwoœci oferowanego towaru i na tej podstawie Prezes UOKiK uzna³, ¿e stosowana praktyka narusza³a zbiorowe interesy
konsumentów. Powód nie kwestionowa³ w odwo³aniu kwalifikacji prawnej swego dzia³ania, dokonanej przez pozwanego. Twierdzi³
jednak, ¿e zaprzesta³ stosowania zakazanej praktyki przed wydaniem decyzji. Wobec tego pozwany nietrafnie nakaza³ powodowi
zaprzestanie stosowania praktyki i bezpodstawnie na³o¿y³ na niego obowi¹zek publikacji oœwiadczenia.
Zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e pozwany, wydaj¹c zaskar¿on¹ decyzjê, opar³ siê na informacjach uzyskanych od powoda oraz zebranych
w prowadzonym postêpowaniu i na tej podstawie oceniaj¹c istniej¹cy stan faktyczny uzna³, ¿e w dniu wydania decyzji zarzucana
powodowi praktyka trwa³a nadal. Pozwany doszed³ do tego wniosku poniewa¿ uzna³, ¿e podjête przez powoda dzia³ania nie
zniwelowa³y ujemnych skutków stwierdzone praktyki.
Maj¹c na uwadze, ¿e w prowadzonym postêpowaniu nie zosta³o ustalone, jaki by³ rzeczywisty zasiêg kolportowanych ulotek, w ilu
konkretnie miejscach i z zastosowaniem jakich metod i œrodków by³y one rozpowszechniane, a nawet ile ulotek wydrukowano, a ile wycofano
po trzech dniach kolporta¿u i zniszczono, zdaniem S¹du, uznaæ nale¿a³o, ¿e brak by³o podstaw do uznania w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, i¿
podjête przez powoda dzia³anie nie zniwelowa³y ujemnych skutków stwierdzonej praktyki. W postêpowaniu administracyjnym nie wyjaœniono
tak¿e, czy zawieraj¹ca b³êdne informacje reklama by³a rozpowszechniana za poœrednictwem strony internetowej powoda, na której istnienie
i wykorzystywanie w celach reklamowych pe³nomocnik pozwanego zwróci³ uwagê podczas rozprawy.
Jednoczeœnie nie zosta³o wyraŸnie ustalone, w którym dniu rozpoczêto kolportowanie ulotek i kiedy wywieszone zosta³o
og³oszenie prostuj¹ce b³êdn¹ informacjê. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e je¿eli oferta by³a aktualna od 28 listopada 2003 r., to
rozpowszechnianie ulotek powinno wyprzedzaæ tê datê. Jeœli nawet przyj¹æ jak pozwany, ¿e wszelkie dzia³ania zapobiegawcze zosta³y
podjête po trzech dniach od rozpoczêcia kolporta¿u ulotek, to jednak nadal bêd¹ istnia³y wskazane wy¿ej w¹tpliwoœci, które, zdaniem
S¹du, uniemo¿liwiaj¹ prawid³ow¹ ocen¹ stanu faktycznego, pozwalaj¹c¹ na stwierdzenie, kiedy rzeczywiœcie usta³o stosowanie
niedozwolonej praktyki. W ocenie S¹du za trafny nale¿y wiêc uznaæ zarzut powoda, i¿ nieprzeprowadzenie w postêpowaniu
administracyjnym dowodu z przes³uchania œwiadka mia³o wp³yw na niew³aœciwe ustalenie stanu faktycznego w sprawie i
niedopuszczaln¹ dowolnoœæ w dokonanych ustaleniach.
W tym stanie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzaj¹c, ¿e w oparciu o zebrany materia³ dowodowy brak jest podstaw do
nie budz¹cej w¹tpliwoœci oceny zaskar¿onej decyzji, uzna³, ¿e niezbêdne jest ponowne przeprowadzenie postêpowania administracyjnego
w celu wyjaœnienia w nim wskazanych niejasnoœci. Pozwoli to, w oparciu o pe³niejsze informacje, na ponowne wydanie decyzji w sprawie.
Z tych przyczyn S¹d uzna³ równie¿, ¿e wydanie orzeczenia reformatoryjnego w sprawie tak¿e by³oby nieuzasadnione.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaj¹c, ¿e zaskar¿on¹ decyzjê nale¿y uchyliæ, orzek³ jak
w sentencji (art. 47931a § 3 Kpc).
O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 i 99 Kpc stosownie do wyniku sporu. […]
31
WYROK
z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 118/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2006 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. 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
30 lipca 2004 r., Nr RBG-23/2004:

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

90

I. Oddala odwo³anie,
II. Zas¹dza od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 800 z³
tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzj¹ Nr RBG-23/2004 z dnia 30 lipca 2004 r., na podstawie art. 23e w zw.
z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), uzna³ za
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów praktykê Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.), polegaj¹c¹ na stosowaniu czynu
nieuczciwej konkurencji poprzez wykorzystywanie w reklamach telewizyjnych œrodków takich jak:
1. nazwa reklamy „Serwis informacyjny Telekomunikacji Polskiej”, która nawi¹zuje do przyjêtego w ustawie o radiofonii i telewizji, dla
oznaczenia pochodz¹cej od nadawcy audycji telewizyjnej o przeznaczeniu informacyjnym, sformu³owania „serwis informacyjny”,
2. osoba znana z programów informacyjnych Telewizji Polskiej, prezenterki Krystyny Czubównej, odgrywaj¹cej w filmach
reklamowych rolê dziennikarza prowadz¹cego serwis informacyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji,
3. wystrój wykorzystanego w filmach reklamowych studia, urz¹dzonego na podobieñstwo studia serwisu informacyjnego
w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji,
4. wyodrêbnienie filmów reklamowych TP S.A. z telewizyjnych bloków reklamowych,
5. prezentowanie sond konsumenckich, sprawiaj¹cych wra¿enie przypadkowych, nie aran¿owanych przez reklamodawcê ,jako
prezentuj¹cych prawdziwe opinie indagowanych osób.
U¿ycie ww. œrodków ³¹cznie zmierza³o do wywo³ania wœród konsumentów wra¿enia, ¿e przekaz reklamowy jest informacj¹ neutraln¹,
a przez to ukryciem promocyjnego charakteru kampanii reklamowej zatytu³owanej „Serwis informacyjny Telekomunikacji Polskiej”, co
w ocenie Prezesa UOKiK spe³nia³o przes³anki czynu nieuczciwej konkurencji, wskazanego w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej u.z.n.k. W oparciu o uzyskane od TP S.A. informacje,
Prezes UOKiK stwierdzi³ jednoczeœnie zaniechanie stosowania zarzucanej praktyki z dniem 24 stycznia 2004 r.
Swoj¹ decyzjê Prezes UOKiK opar³ na ustaleniu, ¿e w okresie od 9 wrzeœnia 2002 r. do 24 stycznia 2004 r. TP S.A. prowadzi³a
kampaniê reklamow¹ pod nazw¹ „Serwis informacyjny Telekomunikacji Polskiej”. Kampania polega³a na emitowaniu filmów
reklamowych w konwencji serwisu informacyjnego z udzia³em Krystyny Czubówny - osoby bêd¹cej uprzednio bardzo znan¹
prezenterk¹ telewizyjnego programu informacyjnego. We wskazanym okresie wyemitowanych zosta³o 21 filmów reklamowych.
Wszystkie filmy ³¹czy³o szereg elementów wspólnych, takich jak nazwa kampanii reklamowej, osoba prowadz¹ca, wystrój studia
wykorzystywanego w filmach, sposób wyodrêbnienia przedmiotowych filmów reklamowych z emitowanych w telewizji bloków
reklamowych oraz wykorzystywanie sond konsumenckich, sprawiaj¹cych wra¿enie przypadkowych spotkañ, jako formy przekazu.
Organ antymonopolowy zauwa¿y³, ¿e wobec spadku skutecznoœci reklamy prowadzonej w konwencjonalnej, natarczywej formie,
reklamodawcy, szukaj¹c nowych sposobów popularyzowania produktów i us³ug, zaczynaj¹ stosowaæ œrodki reklamowe, które
oddzia³ywuj¹ na podœwiadomoœæ konsumentów. Techniki, maj¹ce zwiêkszyæ skutecznoœæ reklamy (tzw. reklama „miêkka”) polegaj¹ m.in.
na stosowaniu reklamy ukrytej, której istotê stanowi ukrycie przekazu reklamowego pod postaci¹ neutralnego przekazu, np.
informacyjnego lub wykorzystanie w tym celu znanego powszechnie wizerunku osoby prowadz¹cej w telewizji audycje informacyjne,
która z uwagi na sw¹ publiczn¹ i z zasady wiarygodn¹ dzia³alnoœæ cieszy siê zaufaniem odbiorców. W ocenie Prezesa UOKiK, stosowanie tej
formy reklamy jest zamachem na wolnoœæ wyboru konsumentów, którzy pozbawieni s¹ mo¿liwoœci krytycznej oceny treœci reklamowych.
Organ antymonopolowy wydaj¹c decyzjê stan¹³ na stanowisku, ¿e pos³ugiwanie siê przedstawionym powy¿ej œrodkiem
reklamowym ma jednak pewne granice. Dzia³anie takie ogranicza przepis art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., zgodnie z którym wypowiedŸ,
która zachêcaj¹c do nabywania towarów lub us³ug sprawia wra¿enie neutralnej informacji jest czynem nieuczciwej konkurencji
w zakresie reklamy. Wyodrêbniaj¹c przes³anki skutecznego postawienia zarzutu w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w postaci
celowego zamiaru ukrycia reklamy oraz mo¿liwoœci wprowadzenia konsumentów w b³¹d co do charakteru wyemitowanego przekazu,
Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e wskutek dzia³añ TP S.A. zosta³y one spe³nione. Uzna³ równie¿, ¿e o spe³nieniu pierwszej przes³anki
œwiadczy zastosowanie w reklamie specyficznych œrodków, wspólnych dla wszystkich filmów, które zarazem mia³y przekonaæ
odbiorców reklamy, i¿ maj¹ do czynienia z programem informacyjnym lub nawet edukacyjnym. Dowodzi to jednoczeœnie, w ocenie
organu antymonopolowego, spe³nienia drugiej ze wskazanych przes³anek.
W oparciu o powy¿sze Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e reklama TP S.A. jest nieuczciwa i naruszaj¹ca zbiorowe interesy
konsumentów, co w oparciu o przepis art. 23a ustawy o ochronie (...) uzasadnia interwencjê administracyjn¹. Powo³uj¹c siê na art. 16
ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.) art. 13
ust. 1 Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160) oraz Dyrektywy Rady
Nr 89/552/EWG i Nr 84/450/EWG i przepisy Miêdzynarodowego Kodeksu Reklamy, Kodeksu postêpowania w dziedzinie reklamy,
a tak¿e Kodeksu etyki reklamy, Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e zarzucana TP S.A. praktyka naruszy³a nie tylko bezwzglêdny zakaz reklamy
ukrytej, zawarty w u.z.n.k., ale tak¿e dobre obyczaje w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej¿e ustawy. Jednoczeœnie, poniewa¿ stwierdzona
praktyka dotyczy³a nieograniczonej liczby konsumentów z uwagi na to, ¿e reklama by³a emitowana w ogólnopolskich stacjach
telewizyjnych i adresowana do wszystkich widzów, Prezes UOKiK uzna³, ¿e narusza³a ona zbiorowy interes konsumentów. Organ
antymonopolowy zauwa¿y³, ¿e krajowi konsumenci potrafi¹cy na podstawie posiadanego doœwiadczenia oceniæ nale¿ycie wprowadzaj¹ce
w b³¹d reklamy co do takich elementów, jak iloœæ, jakoœæ, sk³adniki lub sposób wykonania, w odniesieniu do reklamy ukrytej nie s¹ jeszcze
na tyle wyrobieni, by mogli krytycznie j¹ oceniæ. Reklama kierowana by³a do szerokiego krêgu widzów, wiêc, zdaniem Prezesa UOKiK, nie
tylko do osób maj¹cych mo¿liwoœæ jej oceny, lecz równie¿ do grup szczególnie podatnych na dzia³ania promocyjne - dzieci i osób starszych,
które powinny byæ objête szczególn¹ ochron¹ przed oddzia³ywaniem technik i sposobów reklamy zastosowanych przez TP S.A.
Prezes UOKiK wyrazi³ stanowisko, ¿e wydanie zaskar¿onej decyzji by³o uzasadnione bezpoœrednim naruszeniem interesu
konsumentów, wynikaj¹cym ze zwodniczego charakteru reklamy TP S.A., co mog³o oddzia³ywaæ na ich decyzje gospodarcze.
W z³o¿onym odwo³aniu TP S.A. zarzuci³a zaskar¿onej decyzji naruszenie prawa materialnego, w szczególnoœci art. 23a ust. 1
ustawy o ochronie (...) w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.z.n.k., poprzez b³êdne zastosowanie powo³anych
przepisów, polegaj¹ce na zakwalifikowaniu wyemitowanego w telewizji „Serwisu informacyjnego Telekomunikacji Polskiej” jako
ukrytej reklamy oraz art. 23a ustawy o ochronie (...), poprzez b³êdne zastosowanie tego przepisu do dzia³añ TP S.A., polegaj¹ce na
uznaniu, ¿e zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów. Powód postawi³ równie¿ w odwo³aniu zarzut naruszenia art. 7 i 77 Kpa,
poprzez niezebranie i niew³aœciwe rozpatrzenie ca³oœci materia³u dowodowego w sprawie naruszenia zbiorowego interesu
konsumentów. W oparciu o powy¿sze zarzuty powód wniós³ o zmianê zaskar¿onej decyzji lub jej uchylenie w ca³oœci.
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Odnosz¹c siê do pierwszego zarzutu powód wyrazi³ pogl¹d, ¿e pozwany stosuje zbyt w¹skie pojêcie reklamy, co ma wp³yw na ocenê
poszczególnych elementów przekazu reklamowego. Powo³uj¹c siê na stanowisko doktryny zauwa¿y³, ¿e kwestionowana reklama nie mo¿e
byæ zaliczona do ¿adnej z form reklamy ukrytej. Tak¿e sposób wyodrêbnienia reklamy powoda z programu telewizyjnego z zastosowaniem
nazwy - „Serwis informacyjny Telekomunikacji Polskiej” wskazuje, zdaniem powoda, na nietrafnoœæ tezy o ukrytym charakterze reklamy.
Powód nie zgodzi³ siê równie¿ ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, ¿e zastosowanie wymienionych w decyzji œrodków wspólnych dla
prowadzonej kampanii reklamowej mia³o s³u¿yæ przekonaniu konsumentów, ¿e Serwis ma informacyjny, a nawet edukacyjny charakter, co
œwiadczy o zamiarze ukrycia reklamowego charakteru przekazu. Wskaza³, ¿e ka¿d¹ emisjê filmu poprzedza³a informacja „og³oszenie p³atne”.
Reklamie towarzyszy³y równie¿ inne wyró¿niaj¹ce j¹ elementy, wiêc teza o ukrytym charakterze reklamy jest nieuprawniona.
Wyodrêbnienie filmów z bloków reklamowych uzna³ powód za zgodne z normami ustawy o radiofonii i telewizji i rozporz¹dzeniem
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast postawione w decyzji zarzuty dotycz¹ce wystroju studia i sond konsumenckich oceni³
jako nietrafne, poniewa¿ œrodki te s¹ powszechnie stosowane w innych reklamach, jako typowe dzia³ania, które nie maj¹ jednak na celu
wyrobienia mylnego pojêcia o charakterze reklamy.
Odnosz¹c siê do zawartej w decyzji opinii o bezprawnym charakterze „Serwisu informacyjnego Telekomunikacji Polskiej” powód
wskaza³, ¿e art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. nale¿y stosowaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹, poniewa¿ stosowanie tych przepisów nie mo¿e prowadziæ
do ograniczenia swobody wypowiedzi. W ocenie powoda, przy wyk³adni art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., ograniczaj¹cego swobodê
wypowiedzi, powinny byæ brane pod uwagê przepisy art. 14 w zw. z art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powód podkreœli³
tak¿e, ¿e zakazanie przedsiêbiorcom okreœlonej formy reklamy ogranicza wolnoœæ gospodarcz¹ i choæ nie ma ona charakteru
absolutnego, to mo¿e byæ ograniczona jedynie w drodze ustawowej, ze wzglêdu na wa¿ny interes publiczny.
Ponadto powód odrzuci³ jako nietrafn¹ ocenê pozwanego, ¿e wyemitowana reklama wprowadza³a w b³¹d odbiorców, a jej emisja
by³a przejawem naruszenia dobrych obyczajów, argumentuj¹c ¿e producentem reklamy by³a profesjonalna firma, a filmy emitowa³a
Telewizja Polska S.A. Skoro podmioty te nie mia³y w¹tpliwoœci co do pozytywnej oceny kampanii reklamowej, zdaniem powoda
stanowisko Prezesa UOKiK jest niezasadne. Wobec powy¿szego za nies³uszn¹ uzna³ powód tezê o naruszeniu zbiorowego interesu
konsumentów w wyniku przeprowadzenia kampanii reklamowej przez TP S.A. Dowodzi³, ¿e Prezes UOKiK, przyjmuj¹c b³êdne
za³o¿enia wzorca przeciêtnego krajowego konsumenta, nie dokona³ przewartoœciowania oceny naruszenia zbiorowego interesu
konsumentów i doszed³ w zwi¹zku z tym do b³êdnych wniosków w tym zakresie.
Wreszcie powód zarzuci³ naruszenie przez pozwanego w wydanej decyzji art. 7 i 77 Kpa, przez niezbadanie w toku postêpowania
wszystkich okolicznoœci sprawy. Wskaza³, ¿e Prezes UOKiK nie udowodni³ w decyzji, i¿ zarzucana praktyka naruszy³a zbiorowe interesy
konsumentów, wprowadzaj¹c konsumentów w b³¹d co do prawdziwego charakteru przekazu telewizyjnego i nie wykaza³ ponad
wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e przeciêtny odbiorca „Serwisu informacyjnego Telekomunikacji Polskiej” by³ przekonany, ¿e ogl¹da program
informacyjny, a nie reklamê. Powód podkreœli³, ¿e ka¿d¹ emisjê reklamy poprzedza³a plansza informuj¹ca, ¿e widzowie ogl¹daj¹
og³oszenie p³atne, a podczas emisji by³o widoczne logo i nazwa Telekomunikacja Polska S.A. Powód zarzuci³ te¿ pozwanemu
nieprzeprowadzenie w³asnych badañ i przez to niewyjaœnienie wszystkich okolicznoœci sprawy oraz zbyt swobodn¹ ocenê dowodów
otrzymanych od TP S.A. i agencji reklamowej, co doprowadzi³o do fa³szywych wniosków.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania. Przytoczy³ zarzuty zawarte w odwo³aniu, wskaza³, ¿e w wiêkszoœci by³y ju¿ podnoszone przez
powoda w postêpowaniu administracyjnym i zwiêŸle siê do nich ustosunkowa³. Podtrzyma³ te¿ wyra¿one w decyzji stanowisko, ¿e
kwestionowana praktyka TP S.A. by³a reklam¹ ukryt¹ w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. i w zwi¹zku z tym stanowi³a wskazan¹ w art.
23a ust. 2 ustawy o ochronie (...) praktyk¹ naruszaj¹c¹ zbiorowy interes konsumentów. Pozwany zaznaczy³, ¿e przedmiotem oceny
w decyzji by³a jedynie forma zaprezentowania reklamy, budz¹ca u odbiorców w drodze skojarzenia wra¿enie audycji informacyjnej, bez
kwestionowania jej treœci maj¹cej dopuszczalny i niezaprzeczalny charakter informacyjny. Zdaniem pozwanego, zastosowanie w reklamie
takiej formy, budz¹cej okreœlone skojarzenia, prowadzi do z³amania zawartego w art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. zakazu. Podkreœli³, ¿e
wymieniony przepis definiuje reklamê jako wypowiedŸ, która zachêca do nabywania towarów i us³ug, a „Serwis informacyjny
Telekomunikacji Polskiej” odpowiada³ tej definicji. Jednoczeœnie zauwa¿y³, ¿e koncepcja Serwisu by³a prób¹ obejœcia zakazu reklamy
ukrytej, tworz¹cej u odbiorców mylne wra¿enie neutralnoœci informacji. W ocenie pozwanego, wszelkie formy wypowiedzi, równie¿
identyfikowanych jako pochodz¹ce od producenta lub us³ugodawcy, jeœli tworz¹ u odbiorcy wra¿enie, ¿e s¹ obiektywn¹ informacj¹, a nie
reklam¹, stanowi¹ czyn reklamy ukrytej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. Na powy¿sze nie ma wiêc, zdaniem pozwanego, ¿adnego
wp³ywu, ¿e Serwis by³ nale¿ycie oznaczony i w trakcie jego emisji prezentowane by³o logo firmy. Pozwany podkreœli³ tak¿e, i¿ nie zarzuca³
powodowi w decyzji naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k., a uwagi na temat reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d wynika³y z faktu, ¿e akcja
promocyjna TP S.A., spe³niaj¹c przes³anki reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, stanowi³a jednoczeœnie reklamê ukryt¹.
Na rozprawie strony potwierdzi³y swoje dotychczasowe stanowiska procesowe, obszernie je uzasadniaj¹c. Pe³nomocnik powoda
podkreœli³, ¿e prowadzona kampania reklamowa nie mia³a na celu wprowadzenia konsumentów w b³¹d. Dowodzi³, ¿e stosowane
w niej elementy wspólne nie by³y zakazane, wiêc i efekt koñcowy równie¿ nie móg³ mieæ takiego charakteru. Zarzuci³ pozwanemu, ¿e
nie przeprowadzi³ w³asnych badañ w celu ustalenia skutków reklamy u konsumentów i wra¿enia, jakie odnieœli ogl¹daj¹c j¹. W efekcie
zaskar¿ona decyzja zosta³a wydana na podstawie materia³ów sonda¿owych, które by³y zbierane w innym celu przez agencjê
reklamow¹ - producenta reklamy i przez to by³y niemiarodajne jako podstawa wydania decyzji.
Pe³nomocnicy pozwanego nie zgodzili siê z tym stanowiskiem wskazuj¹c, ¿e materia³y sonda¿owe pochodzi³y od nieuczestnicz¹cego
w postêpowaniu podmiotu i by³y wiarygodne i miarodajne. Wobec tego mog³y byæ podstaw¹ do wydania decyzji. Jednoczeœnie wskazali,
¿e podstawowy zarzut postawiony w decyzji dotyczy³ formy reklamy, która prowadzi³a do wyrobienia u konsumenta mylnego wra¿enia
o neutralnym charakterze emisji, co œwiadczy, i¿ przes³anki czynu niedozwolonego, okreœlone w art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., zosta³y spe³nione.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
W okresie od 9 wrzeœnia 2002 r. do 24 stycznia 2004 r. TP S.A. prowadzi³a kampaniê reklamow¹, polegaj¹c¹ na wyemitowaniu 21
filmów reklamowych, które zrealizowane by³y w konwencji serwisu informacyjnego, z wykorzystaniem okreœlonych œrodków,
bêd¹cych ich elementami wspólnymi. W ocenie Prezesa UOKiK takie dzia³anie, zmierzaj¹c do wywo³ania wœród konsumentów
wra¿enia, ¿e przekaz reklamowy jest informacj¹ neutraln¹ i przez to ukrycie promocyjnego charakteru kampanii reklamowej by³o
czynem nieuczciwej konkurencji, unormowanym w art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., który organ antymonopolowy uzna³ za praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, okreœlon¹ w art. 23a ustawy o ochronie (...).
Powód stan¹³ na stanowisku, ¿e przygotowana i wyemitowana akcja promocyjna by³a w sposób celowy zaaran¿owana na wzór
programu informacyjnego, poniewa¿ jej zadaniem by³o w³aœnie przekazanie maksymalnej iloœci informacji. Nie godzi siê jednak z
zarzutami pozwanego co do skutków swego celowego dzia³ania, które wed³ug organu antymonopolowego zaistnia³y lub potencjalnie
mog³y zaistnieæ u konsumentów - odbiorców reklamy. Stanowisko powoda opiera siê na przyjêtym wzorcu przeciêtnego konsumenta,
który w jego ocenie jest wyedukowany, rozwa¿ny, krytyczny i posiadaj¹cy zdolnoœæ decydowania o swojej konsumpcji. Powód
uzasadnia³, ¿e polski wzorzec konsumenta powinien byæ dostosowany do przyjêtego przez niego wzorca europejskiego, poniewa¿
strona polska nie bêdzie mog³a broniæ przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci rodzimego konsumenta tylko z tego powodu,
¿e oznaczenie importowanego towaru lub reklama wprowadza go w b³¹d, podczas gdy konsument zachodni poddany podobnemu
dzia³aniu odbierze te informacje z nale¿ytym dystansem.
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W ocenie S¹du, przyjête przez powoda za³o¿enie o poziomie przeciêtnego krajowego konsumenta, do którego skierowana by³a
reklama jest nietrafne, a przedstawiona argumentacja, choæ wynikaj¹ca z przepisów wspólnotowych, zwodnicza. Nale¿y bowiem pamiêtaæ
o specyfice stosunków i zwyczajów panuj¹cych na rynkach wewnêtrznych ka¿dego kraju i takie argumenty mo¿na przytoczyæ dla ochrony
interesów rodzimego konsumenta na arenie miêdzynarodowej. Zdaniem S¹du, konsumenci krajowi, którzy przez kilkadziesi¹t lat nie byli
poddawani rozwijaj¹cym siê w tym okresie w krajach zachodnich technikom reklamowym, nie s¹ wyrobieni w stopniu, jaki wskazuje
powód w uzasadnieniu swego stanowiska, wiêc kryteria oceny dzia³añ promocyjnych na krajowym rynku musz¹ byæ dla ich ochrony
bardziej restrykcyjne. W konsekwencji, równie¿ przepisy wewnêtrzne reguluj¹ce zasady ochrony interesów konsumentów i zwalczania
nieuczciwej konkurencji, obowi¹zuj¹ce w kraju s¹ ostrzejsze, a ich wyk³adnia dostosowana do rynku, na jakim obowi¹zuj¹.
W efekcie, prezentowane przez powoda stanowisko, ¿e kampania reklamowa TP S.A., bêd¹ca przedmiotem oceny w decyzji
Prezesa UOKiK, nie narusza zbiorowych interesów konsumentów, nie znajduje, zdaniem S¹du, uzasadnienia w przytoczonych
argumentach. Zawarta w ustawie o ochronie (...) definicja praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów zawiera dwa
elementy: bezprawnoœæ dzia³ania i naruszenie zbiorowego interesu konsumentów. Bezsporne jest, ¿e bêd¹ce przedmiotem decyzji
dzia³ania TP S.A. by³y kampani¹ reklamow¹ prowadzon¹ w celu zachowania i umocnienia zajmowanej na rynku pozycji. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e kampanie reklamowe nie maj¹ jednak nieograniczonej formy i mog¹ byæ prowadzone tylko w sposób ograniczony
okreœlonymi normami etycznymi, moralnymi oraz prawnymi, których przekroczenie œwiadczy o bezprawnoœci reklamy. Zgodnie z tymi
normami reklama musi w sposób prawdziwy i rzetelny informowaæ o towarze lub us³udze, do których nabycia zachêca. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e reklama musi mieœciæ siê w ramach dobrych obyczajów przyjêtych w danym spo³eczeñstwie jako kryterium oceny.
Zgodnie z przyjêtym w doktrynie prawa ochrony konkurencji i konsumentów stanowiskiem, istot¹ pojêcia dobrego obyczaju jest
szeroko rozumiany szacunek dla drugiego cz³owieka. W stosunkach z konsumentami powinien on wyra¿aæ siê w³aœciwym
informowaniem o przys³uguj¹cych uprawnieniach, niewykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty i rzetelnym
traktowaniu partnerów umów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami mo¿na uznaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do niedoinformowania,
dezorientacji, wywo³aniu b³êdnego przekonania u konsumenta, a tak¿e wykorzystania jego niewiedzy lub naiwnoœci. Maj¹c na uwadze,
¿e konsumenci krajowi, do których skierowana by³a reklama, nie osi¹gnêli stopnia wyrobienia wskazywanego przez powoda, uznaæ
nale¿a³o, ¿e zastosowane w kampanii reklamowej œrodki (wymienione w decyzji) doprowadzi³y w skuteczny sposób do ukrycia jej
reklamowanego charakteru, wyrabiaj¹c u konsumentów przekonanie o neutralnoœci przekazywanych informacji.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przygotowana w profesjonalny sposób reklama zawiera³a ujête w skoncentrowanej formie elementy, które
zmierza³y, jak przyzna³ powód, do wywo³ania skojarzenia z cyklicznym programem informacyjnym. Jednak w sytuacji, gdy odbiorc¹
reklamy by³ konsument, który z powodu braku doœwiadczenia nie by³ w stanie odebraæ jej z w³aœciwym dystansem, za trafne nale¿y
uznaæ stanowisko pozwanego, ¿e reklamodawca, wykorzystuj¹c niewiedzê lub naiwnoœæ abonentów telewizji, emituj¹c reklamê,
zmierza³ do wywo³ania w nich b³êdnego przekonania, ¿e nie maj¹ do czynienia z reklam¹ lub przynajmniej powinien liczyæ siê
z potencjaln¹ mo¿liwoœci¹ wywo³ania w nich takiego wra¿enia.
W œwietle przedstawionego wy¿ej pojêcia dobrych obyczajów, dzia³ania takie nale¿y uznaæ za przekroczenie przyjêtych norm
i spe³niaj¹ce przes³anki okreœlonego w art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. czynu nieuczciwej konkurencji. Jak wynika z wyjaœnieñ powoda
„tworzenie skojarzeñ z serwisem informacyjnym sensu stricto by³o zamierzone w celu podkreœlenia informacyjnego charakteru
reklamy”. W ocenie S¹du, powód jednak zbyt pochopnie przyj¹³, ¿e konsumenci widz¹c informacje poprzedzaj¹ce emisjê filmu oraz
znak firmowy TP S.A. zorientuj¹ siê, i¿ ogl¹daj¹ reklamê, a nie program informacyjny o charakterze neutralnym. Wobec tego uznaj¹c, ¿e
forma reklamy stwarza³a mo¿liwoœæ wprowadzenia jej odbiorców w b³¹d co do charakteru przekazu, nale¿y zgodziæ siê z pozwanym, i¿
dzia³anie powoda spe³nia³o przes³anki ustawowe wskazanego w art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. czynu nieuczciwej konkurencji. Bior¹c pod
uwagê, ¿e pozwany w powo³aniu na inne przepisy równie¿ wykaza³ niezgodnoœæ dzia³ania powoda z dobrymi obyczajami, wyra¿one
w decyzji stanowisko o bezprawnoœci dzia³ania powoda nale¿y uznaæ za uzasadnione.
Odnoœnie kwestii naruszenia zbiorowego interesu konsumentów nale¿y podkreœliæ, ¿e reklama strony powodowej prezentowana
by³a w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i adresowana do wszystkich abonentów TP S.A. oraz potencjalnych konsumentów
us³ug. Na tej podstawie mo¿na wiêc uznaæ, ¿e kampania reklamowa skierowana by³a do nieokreœlonej grupy odbiorców, której interes
wskutek bezprawnoœci dzia³ania narusza³a. Wobec faktu, ¿e dzia³anie TP S.A. dotyczy³o nieograniczonej liczby konsumentów, trafnie
przyj¹³ pozwany, ¿e narusza³o ono zbiorowe interesy konsumentów, rozumiane jako interes publiczny. Przes¹dza to o zasadnoœci
kwalifikacji zarzucanej powodowi w decyzji praktyki, jako naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów.
Maj¹c na uwadze, ¿e przy wydaniu zaskar¿onej decyzji Prezes UOKiK opar³ siê na wynikach badañ sonda¿owych dostarczonych
przez agencjê reklamow¹ prowadz¹c¹ kampaniê reklamow¹ dla TP S.A., wiêc danych z punktu widzenia powoda najbardziej
aktualnych, wiarygodnych i miarodajnych, nale¿y uznaæ, ¿e zarzuty strony powodowej dotycz¹ce naruszenia przepisów
proceduralnych, poprzez niezebranie i niew³aœciwe rozpatrzenie ca³oœci materia³u dowodowego w sprawie s¹ niezasadne. Zdaniem
S¹du, wyniki sonda¿y przeprowadzonych w trakcie kampanii reklamowej wskazuj¹, ¿e za³o¿ony przez powoda efekt w postaci
wra¿enia programu informacyjnego zosta³ osi¹gniêty. Powy¿sze ustalenie wyraŸnie dowodzi, ¿e pozwany w prawid³owy sposób zebra³
i rozpatrzy³ materia³ dowodowy w sprawie, co pozwala na uznanie, ¿e wydana przez Prezesa UOKiK decyzja jest prawid³owa.
Z powy¿szych wzglêdów S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wobec braku podstaw, oddali³ z³o¿one przez powoda
31a
odwo³anie - art. 479 § 1 Kpc.
O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 i 99 Kpc, stosownie do wyniku sporu. […]
32
Wykaz wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
dorêczonych w miesi¹cach: styczeñ, luty, marzec 2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyrok z dnia 19.10.2005 r. (Sygn. akt XVII Ama 4/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.11.2005 r. (Sygn. akt XVII Ama 59/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego
Lublin Sp. z o.o. w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.12.2005 r. (Sygn. akt XVII Ama 92/04) w sprawie z odwo³ania Biura Zarz¹dzania Nieruchomoœciami Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 2.01.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 100/04) w sprawie z odwo³ania Klubu Wakacyjnego
Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.01.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/04) w sprawie z odwo³ania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 27 w niniejszym nr Dziennika).
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Wyrok z dnia 12.01.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 105/04) w sprawie z odwo³ania Koœcio³a Rektoralnego p.w. Wszystkich Œwiêtych
w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 28 w niniejszym nr Dziennika).
7. Wyrok z dnia 23.01.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 82/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 25.01.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 125/02) w sprawie z odwo³ania El¿biety Cz.-G. Radio Puls, Radia Bielsko Sp. z o.o.
w Bielsku-Bia³ej i Radia WA-MA S.A. w Olsztynie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 29
w niniejszym nr Dziennika).
9. Wyrok z dnia 9.02.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 110/04) w sprawie z odwo³ania Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 30 w niniejszym nr Dziennika).
10. Wyrok z dnia 20.02.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 83/04) w sprawie z odwo³ania „Express-Media” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 23.02.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 118/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 31 w niniejszym nr Dziennika).
12. Wyrok z dnia 8.03.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 121/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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WYROK
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 473/05)
S¹d Apelacyjny w Warszawie VI Wydzia³ Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 paŸdziernika 2005 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, na skutek apelacji pozwanego od wyroku S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 lutego 2005 r., sygn. akt XVII Ama 96/03, zmienia
zaskar¿ony wyrok w punktach l - 4 w ten sposób, ¿e:
1. Oddala odwo³anie i zas¹dza od Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku na rzecz Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 500 z³ tytu³em kosztów procesu,
2. Zas¹dza od Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotê 368 z³ tytu³em kosztów postêpowania apelacyjnego.
UZASADNIENIE
Powódka - Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku - odwo³a³a siê od decyzji pozwanego Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr RPZ-13/2003 z dnia 21 lipca 2003 r., uznaj¹cej wykorzystywanie przez powódkê oznaczonych
w punkcie 1 decyzji postanowieñ umownych za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuj¹cej zaniechania ich
stosowania, uznaj¹cej w punkcie 2 za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów praktykê, polegaj¹c¹ na prowadzeniu reklamy
prasowej w sposób wprowadzaj¹cy w b³¹d we wskazany decyzj¹ sposób i nakazuj¹cej zaniechania jej stosowania oraz zobowi¹zuj¹cej
powódkê w punkcie 3 do przes³ania, za potwierdzeniem odbioru, wszystkim swoim klientom, w terminie miesi¹ca od uprawomocnienia
siê decyzji, sentencji decyzji wraz z akapitami 4 - 9 uzasadnienia oraz oœwiadczenia w formacie przynajmniej A5, drukowanego w rozmiarze
czcionki 14, o treœci wskazanej decyzj¹, wnosz¹c o jej uchylenie w ca³oœci. Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania z uwagi na
stosowanie przez powódkê w umowach z konsumentami niedozwolonych postanowieñ umownych, wpisanych do rejestru na
podstawie wskazanych w odpowiedzi na odwo³anie wyroków.
Wyrokiem z dnia 7 lutego 2005 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie zmieni³ pkt 1 zaskar¿onej decyzji w ten sposób, ¿e nada³ mu
brzmienie: „Nie stwierdza siê stosowania przez Polsk¹ Korporacjê Finansow¹ „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku praktyki naruszaj¹cej
zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na wykorzystywaniu postanowieñ umownych o treœci: a) „Klient przyjmuje na siebie
ca³oœæ praw i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z niniejszej umowy.”, b) „W przypadku, gdy w ci¹gu dwóch kolejnych terminów przydzia³ów
nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalaj¹cy na jeden przydzia³, PKF „Skarbiec” upowa¿niony jest do wstrzymania przydzia³ów
i przyst¹pienia do przedterminowej likwidacji programu lub do podjêcia innego rozwi¹zania, które najlepiej pos³u¿y interesom Klientów
i umo¿liwi dalsze funkcjonowanie w Programie Klientom, którzy terminowo wype³nili zobowi¹zania.”, c) „Rozwi¹zanie umowy
nastêpuje w ci¹gu trzech miesiêcy od terminu zakoñczenia Planu ratalnego. Jednoczeœnie PKF „Skarbiec” dokona ostatecznej
likwidacji grupy. (par. 18 pkt 1 a). (...) œrodki jakie pozostan¹ w ramach funduszu po likwidacji zostan¹ przeznaczone w kolejnoœci na:
pokrycie strat powsta³ych w programie z powodów niezawinionych przez PKF „Skarbiec”, np. niemo¿noœci wyegzekwowania
zad³u¿enia od poszczególnych Klientów itp. (par. 18 pkt 2a I), wyp³atê rat czystych Klientom, którzy nie otrzymali przydzia³u, a którzy
zrezygnowali lub zostali wykluczeni zgodnie z zasadami okreœlonymi w par. 13 i par. 14, a nie rozwi¹zano z nimi umowy wczeœniej
(par 18 pkt 2a II). Je¿eli pozostaj¹ce na rachunku bankowym œrodki finansowe bêd¹ niewystarczaj¹ce dla ca³kowitego zaspokojenia
wierzytelnoœci w powy¿szej kolejnoœci p³atnoœci, nale¿noœci regulowane bêd¹ proporcjonalnie do wysokoœci wp³at ka¿dego Klienta
(par. 18 pkt 2a III). Jakiekolwiek zmniejszenie funduszu grupy wywo³ane przez zdarzenia nieprzewidziane w niniejszej umowie,
a niezale¿ne od PKF „Skarbiec”, obci¹¿a³o bêdzie proporcjonalnie wszystkich Klientów.”, d) „Klientowi, któremu nie przydzielono jeszcze
produktu zostanie zwrócona suma wp³aconych rat podstawowych, bez waloryzacji i op³at wstêpnych, z potr¹ceniem op³aty likwidacyjnej
równej 10% wartoœci wybranego przez Klienta zestawu kwotowego.”, e) „W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie
i w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje siê wewnêtrzne przepisy PKF „Skarbiec”.” S¹d Okrêgowy zmieni³ pkt 3 zaskar¿onej decyzji
w ten sposób, ¿e uchyli³ go w ca³oœci oraz postanowi³ o kosztach postêpowania i oddali³ powództwo w pozosta³ej czêœci.
Rozstrzygniêcie oparte zosta³o na nastêpuj¹cych ustaleniach faktycznych i prawnych.
S¹d Okrêgowy uzna³ odwo³anie powódki za czêœciowo zasadne. Przychyli³ siê do jej twierdzeñ co do b³êdnej wyk³adni art. 47943
Kpc poczynionej przez pozwanego. Poda³, ¿e w przypadku, gdy przedmiotem roszczenia jest ¿¹danie uznania postanowieñ wzorca
umowy za niedozwolone, S¹d uwzglêdniaj¹c powództwo, w sentencji wyroku przytacza treœæ postanowieñ wzorca umowy uznanych
za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania. Zakaz ten dotyczy jednak wy³¹cznie pozwanego i wy³¹cznie we wzorcu umowy
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i w stosunkach z konsumentami. Skutek tego wyroku wzglêdem osób trzecich polega na tym, ¿e osoby te mog¹ siê powo³ywaæ na
skutki uznania klauzuli za niedozwolon¹ i zakazu jej stosowania, jednak wy³¹cznie wzglêdem podmiotu, wobec którego to orzeczono.
S¹d Okrêgowy podniós³, ¿e odmienny punkt widzenia prowadzi³by do sytuacji, gdzie zobowi¹zanymi z wyroku wzglêdem jednego
podmiotu by³yby równie¿ podmioty, które nie bra³y udzia³u w postêpowaniu s¹dowym i nie mia³y mo¿liwoœci ochrony swoich praw.
Nadto, S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e postanowienie wzorca okreœlonej treœci jest niedozwolone wy³¹cznie w przypadkach, gdy brak
jest we wzorcu analogicznej klauzuli, przewiduj¹cej identyczne obowi¹zki wzglêdem kontrahenta konsumenta lub uprawnienia dla
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konsumenta (art. 385 pkt 14, 16 i 19 Kc). Skoro zatem wobec powódki nie orzeczono zakazu stosowania we wzorcu umowy ¿adnego
z wymienionych w punkcie 1 decyzji zwrotów, to brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e stosowanie ich przez powódkê stanowi³o praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów (art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Dlatego te¿ S¹d
Okrêgowy stan¹³ na stanowisku, ¿e zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o zmieniæ. Tym samym sta³ siê bezprzedmiotowy tak¿e pkt 3 decyzji, co
skutkowa³o jego uchyleniem.
Co siê zaœ tyczy pkt 2 decyzji, S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e skoro powódka otrzyma³a zarówno zawiadomienie o wszczêciu
postêpowania administracyjnego, jak i zosta³a powiadomiona o jego ukoñczeniu i mo¿liwoœci zapoznania siê z materia³em
dowodowym zgromadzonym w sprawie, mia³a mo¿liwoœæ przedstawienia wniosków i podejmowania czynnoœci skierowanych na
obronê swoich praw. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e pozwany opar³ siê na bezspornej treœci zamieszczonych w prasie przez
powódkê og³oszeñ, a okolicznoœæ ta nie zosta³a zakwestionowana.
S¹d Okrêgowy poda³ nadto, ¿e zamieszczanie sformu³owania: „Kredyt w banku jest dla Ciebie nieosi¹galny” i przyk³adowego
planu ratalnego sugeruje, ¿e oferowana jest po¿yczka udzielana przez powódkê. To zaœ stanowi informacjê myl¹c¹, gdy¿ w istocie
oferta dotyczy mo¿liwoœci uzyskania œrodków finansowych w ramach samofinansuj¹cego siê konsorcjum. Zatem oferta powódki
istotnie ró¿ni siê od sugerowanego jako substytut kredytu bankowego. Dlatego te¿ S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie w tym zakresie.
Apelacjê od wyroku z dnia 7 lutego 2005 r. z³o¿y³ pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skar¿¹cy zarzuci³
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naruszenie: art. 479 Kpc, przez przyjêcie, i¿ prawomocnoœæ wyroku uznaj¹cego klauzulê za niedozwolon¹ i zakazuj¹cego jej
stosowanie odnosi siê wy³¹cznie do podmiotu bêd¹cego stron¹ postêpowania i wy³¹cznie do wzorca stosowanego przez ten podmiot,
oraz art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez przyjêcie, ¿e zastosowanie postanowieñ wzorców umów
wpisanych do rejestru stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, gdy dopuszcza siê jej ten sam przedsiêbiorca,
w stosunku do którego zapad³ wyrok, stanowi¹cy podstawê wpisu danej klauzuli do rejestru. Wskazuj¹c na powy¿sze pozwany wniós³
o zmianê zaskar¿onego wyroku w punkcie 1 - 4 i oddalenie odwo³ania, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego orzeczenia i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania.
S¹d Apelacyjny rozpoznaj¹c apelacjê zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacji pozwanego nie mo¿na odmówiæ s³usznoœci.
Postêpowanie w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone ma na celu abstrakcyjn¹ kontrolê wzorca
umowy „która dokonywana jest w oderwaniu od konkretnej umowy, zaœ wyrok uwzglêdniaj¹cy powództwo przez uznanie
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postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone i zakazanie ich stosowania ma, zgodnie z art. 479 Kpc, od chwili wpisania do
odpowiedniego rejestru, skutek tak¿e wobec osób trzecich. Rozszerzona prawomocnoœæ materialna takich wyroków stanowi
przeszkodê procesow¹ dla ponownego rozpoznawania sprawy, dotycz¹cej uznania za niedozwolone postanowieñ wzorców urnowy,
które zosta³y uznane za niedozwolone prawomocnymi wyrokami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK na
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podstawie art. 479 Kpc. Wpisanie do rejestru wzorca umowy uznanego za niedozwolony wy³¹cza ponowne wytoczenie powództwa
w tym przedmiocie, tak¿e przez osobê nie bior¹c¹ udzia³u w sprawie, w której wyrok wydano (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
19 grudnia 2003 r., sygn. akt III CZP 95/03 - OSNC 2005/2/25).
W prowadzonym przez Prezesa UOKiK rejestrze pod pozycj¹ 4, w dniu 23 sierpnia 2002 r. zosta³ wpisany uznany za niedozwolony
wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. akt XVII Amc 27/01, wzorzec umowy o treœci: „W przypadku, gdyby
w danym miesi¹cu œrodki wniesione przez klientów uczestników danej grupy nie wystarczy³y na zakup jednego produktu, wówczas
zebrana kwota zostanie przeniesiona na nastêpny miesi¹c, zasilaj¹c fundusz grupy w nastêpnym akcie asygnacyjnym. W przypadku,
gdy w ci¹gu dwóch kolejnych miesiêcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalaj¹cy na zakup jednego produktu, Mecom jest
upowa¿nione do przedterminowej likwidacji danej grupy lub podjêcia innych kroków, które pos³u¿¹ interesom grupy i umo¿liwi¹ dalsze
funkcjonowanie w systemie klientom, którzy wype³nili swoje zobowi¹zania terminowo”.
Pod pozycj¹ 9 w dniu 15 paŸdziernika 2002 r. zosta³ wpisany uznany za niedozwolony wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 27 marca 2002 r.,
sygn. akt XVII Amc 41/01, wzorzec umowy o treœci: „uczestnik postêpowania przejmuje na siebie ca³oœæ praw i zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z niniejszej umowy”.
Pod pozycj¹ 21 w dniu 15 paŸdziernika 2002 r. zosta³ wpisany uznany za niedozwolony wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 6 maja 2002 r.,
sygn. akt XVII Amc 44/01, wzorzec umowy o treœci: „uczestnik grupy otrzyma zwrot wp³aconych rat podstawowych, bez waloryzacji
i oprocentowania, w czasie likwidacji grupy okreœlonym w § 19, po potr¹ceniu nale¿nych PGK Kredyt kosztów administracyjnych oraz
op³aty wstêpnej”.
Pod pozycj¹ 27 w dniu 15 paŸdziernika 2002 r. zosta³ wpisany uznany za niedozwolony wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia
12 sierpnia 2002 r., sygn. akt XVII Amc 43/01, wzorzec umowy o treœci: „w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje
podejmuje zarz¹d EFB w drodze uchwa³y”.
Pod pozycj¹ 34 w dniu 25 marca 2002 r. zosta³ wpisany uznany za niedozwolony wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 27 listopada 2002 r.,
sygn. akt XVII Amc 56/01, wzorzec umowy o treœci: „1. W ci¹gu trzech miesiêcy, licz¹c od terminu zakoñczenia planu ratalnego,
„Presti¿e” dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze, jakie ewentualnie pozostan¹ po likwidacji grupy zostan¹ przeznaczone na:
a) pokrycie strat powsta³ych w grupie z powodów niezawinionych przez „Presti¿e” (np. niemo¿noœæ wyegzekwowania zad³u¿enia od
uczestników grupy lub porêczycieli), b) wyp³atê rat podstawowych uczestnikom grupy, którym nie zosta³ przydzielony towar, a którzy
zrezygnowali lub zostali wykluczeni, zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 1. 3. Je¿eli bêd¹ce w dyspozycji „Presti¿e” œrodki
finansowe bêd¹ niewystarczaj¹ce dla ca³kowitego zaspokojenia wierzytelnoœci w powy¿szej kolejnoœci p³atnoœci, nale¿noœci
dokonywane bêd¹ proporcjonalnie do wysokoœci wp³at ka¿dego uczestnika grupy. 4. Jakiekolwiek zmniejszenie siê funduszy grupy,
wywo³ane przez zad³u¿enie nieuwzglêdnione w tej umowie, a niezale¿ne od Presti¿e, bêdzie obci¹¿a³o uczestników grupy.”
Wszystkie powy¿sze klauzule zawieraj¹ treœci jednakowe z klauzulami zakwestionowanymi w sprawie niniejszej i zosta³y uznane
za niedozwolone prawomocnymi wyrokami zapad³ymi przed wydaniem zaskar¿onego orzeczenia oraz zosta³y ujawnione w rejestrze
przed wydaniem orzeczenia przez S¹d Apelacyjny. Zgodnie z art. 316 § 1 Kpc, maj¹cym odpowiednie zastosowanie w postêpowaniu
apelacyjnym, s¹d II instancji obowi¹zany jest braæ pod uwagê stan faktyczny i prawny sprawy istniej¹cy w chwili orzekania.
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Okolicznoœci¹ istniej¹c¹ w dacie rozstrzygniêcia przez S¹d Apelacyjny jest istnienie wskazanej w art. 479 Kpc przes³anki
wy³¹czaj¹cej mo¿liwoœæ orzekania w sprawie niniejszej z uwagi na wpisanie zakwestionowanych postanowieñ wzorca do rejestru na
podstawie prawomocnych wyroków.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Apelacyjny, na podstawie art. 386 § 4 Kpc, uchyli³ zaskar¿ony wyrok w zakresie objêtym apelacj¹
i rozstrzygn¹³ o kosztach postêpowania uwzglêdniaj¹c okolicznoœæ, i¿ powód stosowa³ niedozwolone klauzule w stosowanych
wzorcach umownych. […]
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WYROK
z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 115/05)
S¹d Apelacyjny w Warszawie Wydzia³ VI Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2006 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z udzia³em zainteresowanego - Telewizji Kablowej Vectra S.A. w Elbl¹gu o ochronê konkurencji, na skutek apelacji wniesionej przez
pozwanego i zainteresowanego od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
3 grudnia 2003 r., sygn. akt XVII Ama 134/02, zmienia zaskar¿ony wyrok w ten sposób, ¿e:
1. Uchyla decyzjê Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 sierpnia 2002 r., Nr RWR-14/2002, w zakresie
rozstrzygniêcia zawartego w punkcie I, III i IV;
2. Koszty procesu za obie instancje wzajemnie znosi pomiêdzy stronami, a nieuiszczony wpis s¹dowy od apelacji przejmuje na
rachunek Skarbu Pañstwa.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 10 lipca 2001 r. Telewizja Kablowa Vectra S.A. w Elbl¹gu wyst¹pi³a do Prezesa UOKiK o wszczêcie postêpowania
administracyjnego przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Telekomunikacji we Wroc³awiu (TP S.A.). Vectra wskaza³a na
stosowanie przez TP S.A. nastêpuj¹cych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê:
1. nieuzasadnione odmawianie wydzier¿awiania kanalizacji teletechnicznej, bêd¹cej w³asnoœci¹ TP S.A.;
2. uniemo¿liwianie przeprowadzania remontów i modernizacji kabli umieszczonych przez wnioskodawcê w kanalizacji
dzier¿awionej od TP S.A.;
3. wprowadzenie do wi¹¿¹cych strony umów zmian, polegaj¹cych na wy³¹czeniu mo¿liwoœci wykorzystania dzier¿awionych przez
wnioskodawcê kanalizacji do innych celów ni¿ transmisja sygna³u telewizji kablowej.
Decyzj¹ z dnia 5 sierpnia 2002 r., Prezes UOKiK nakaza³ TP S.A. zaniechanie stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê na
lokalnym rynku dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej, polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do
powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji przez:
1. odmowê wydzier¿awienia Telewizji Kablowej Vectra S.A. kanalizacji technicznej, bêd¹cej w³asnoœci¹ TP S.A.;
2. uniemo¿liwianie przeprowadzania remontów i modernizacji kabli umieszczanych przez Vectra S.A. w kanalizacji dzier¿awionej
od TP S.A.;
3. wprowadzenie do umów wi¹¿¹cych strony zmian, polegaj¹cych na wy³¹czeniu mo¿liwoœci wykorzystania wydzier¿awionych
przez Vectrê S.A. kanalizacji do innych celów ni¿ transmisja sygna³u telewizji kablowej.
Ponadto Prezes UOKiK na³o¿y³ na TP S.A. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 50.000 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
Na skutek odwo³ania wniesionego przez TP S.A. S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wyrokiem z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê w ten sposób, ¿e nie stwierdzi³ stosowania przez TP S.A. praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê na lokalnym rynku dzier¿awy kanalizacji technicznej, w kszta³cie stwierdzonym przez Prezesa UOKiK.
U podstaw powy¿szego orzeczenia leg³o stwierdzenie przez S¹d Okrêgowy, ¿e Prezes UOKiK, jako organ antymonopolowy, wkroczy³
w kompetencje Prezesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) oceniaj¹c, czy TP S.A. by³a, czy te¿ nie by³a zobowi¹zana do
zawarcia umowy z Telewizj¹ Kablow¹ Vectra w przedmiocie wydzier¿awienia kanalizacji teletechnicznej. S¹d I instancji wskaza³, ¿e
w dacie wszczêcia niniejszego postêpowania obowi¹zywa³a ju¿ ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz 852 ze zm.). Zgodnie z art. 96 ust. 1 tej ustawy, operator publiczny jest obowi¹zany umo¿liwiæ operatorom eksploatuj¹cym sieci
publiczne wspó³korzystanie z posiadanych budynków, linii, kanalizacji, s³upów, wie¿y i masztów, a w szczególnoœci zak³adanie,
eksploatacjê i konserwacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, je¿eli wykonanie tych czynnoœci bez wspó³korzystania z infrastruktury jest
niemo¿liwe lub wi¹¿e siê z niewspó³miernie wysokimi nak³adami.
S¹d Okrêgowy nie zanegowa³ co do zasady mo¿liwoœci dochodzenia swoich praw, domagania siê ochrony konkurencji w dwóch
równoleg³ych trybach, to jest przed Prezesem UOKiK i przed Prezesem URTiP. Uzna³ jednak, ¿e skoro kwestie zwi¹zane
z uniemo¿liwieniem wspó³korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, nale¿¹cej do podmiotu o pozycji dominuj¹cej na rynku,
zosta³y uregulowane w odrêbnym akcie prawnym (Prawo telekomunikacyjne) i przekazane do kompetencji Prezesa URTiP, to Prezes
UOKiK mia³by mo¿liwoœæ wszczêcia postêpowania antymonopolowego dopiero wówczas, gdyby strony mia³y ju¿ uregulowany
stosunek dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej na podstawie art. 96 Prawa telekomunikacyjnego, a TP S.A. nie wywi¹zywa³aby siê z tej
umowy. Niedopuszczalne jest, zdaniem S¹du I instancji, aby Prezes UOKiK wkracza³ w kompetencje Prezesa URTiP oceniaj¹c, czy TP
S.A. by³a, czy te¿ nie by³a zobowi¹zana do zawarcia umowy z Vectr¹ S.A. w przedmiocie wydzier¿awienia kanalizacji teletechnicznej,
bowiem te kwestie ustawodawca powierzy³ wy³¹cznie Prezesowi URTiP. W tym stanie rzeczy Prezes UOKiK dokona³ oceny, której
winien dokonaæ inny regulator rynku i uzna³, ¿e TP S.A. zobowi¹zana by³a udostêpniæ swoj¹ kanalizacjê techniczn¹. Wkroczy³ zatem w
kompetencje zastrze¿one dla innego organu, a nastêpnie stwierdzi³, ¿e TP S.A. stosowa³a praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê.
Twierdzenie, ¿e TP S.A. mia³a obowi¹zek wydzier¿awiæ i mia³a mo¿liwoœci techniczne do wydzier¿awienia kanalizacji technicznej
stanowi³o zasadnicz¹ podstawê stwierdzenia przez Prezesa UOKiK praktyki antymonopolowej stosowanej przez TP S.A. Poniewa¿
decyzjê oparto na nieprawid³owych za³o¿eniach - nie zweryfikowanych przez Prezesa URTiP - zarzuty TP S.A. dotycz¹ce tej kwestii
uzna³ S¹d Okrêgowy za zasadne.
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Od wyroku S¹du Okrêgowego - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów kasacjê wnieœli Prezes UOKiK oraz zainteresowany Telewizja Kablowa Vectra S.A. Postanowieniem z dnia 18 paŸdziernika 2004 r. S¹d Najwy¿szy przyj¹³ kasacjê do rozpoznania,
a postanowieniem z dnia 18 listopada 2004 r. przekaza³ kasacjê do rozpoznania S¹dowi Apelacyjnemu w Warszawie jako apelacjê.
Prezes UOKiK zarzuci³ w apelacji naruszenie prawa materialnego, to jest art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, przez jego niezastosowanie na skutek przyjêcia, ¿e powód nie dopuœci³ siê praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê na lokalnym rynku dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej; art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo
telekomunikacyjne przez jego niew³aœciwe zastosowanie do merytorycznego rozstrzygniêcia niniejszej sprawy w postêpowaniu
antymonopolowym. Prezes UOKiK zarzuci³ tak¿e naruszenie przepisów postêpowania, tj. art. 233 § 1 Kpc, przez brak
wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego, co doprowadzi³o do b³êdnych ustaleñ w zakresie obowi¹zku
zastosowania przez Prezesa UOKiK art. 96 Prawa telekomunikacyjnego. W konkluzji skar¿¹cy wnosi³ o zmianê zaskar¿onego wyroku
i utrzymanie w mocy decyzji, a ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zainteresowany w apelacji zarzuci³ naruszenie prawa materialnego, tj. art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez
poddanie w w¹tpliwoœæ, czy mo¿na mówiæ o naruszeniu interesu publicznego w sytuacji, gdy stronie przys³uguje indywidualna droga
ochrony prawnej w trybie art. 96 Prawa telekomunikacyjnego; art. 8 powo³anej ustawy przez pominiêcie, ¿e przepis ten w ustêpie
1 jednoznacznie stanowi, i¿ zakazane jest nadu¿ywanie przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce
w szczególnoœci na wymienionych w ustêpie 2 zachowaniach, i ¿e zachowanie powoda odpowiada dyspozycji art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy; art. 9 powo³anej ustawy przez jego niezastosowanie i pominiêcie, ¿e Prezes UOKiK, wydaj¹c decyzjê o uznaniu praktyki
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê, zobowi¹zany jest do stosowania wymienionych tam przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, co oznacza, ¿e prawo Prezesa UOKiK do wydania decyzji nie jest uzale¿nione od innych przepisów (innych aktów
prawnych); art. 24 ust. 1 powo³anej ustawy przez pominiêcie, ¿e Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rz¹dowej
w³aœciwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów; art. 26 pkt 2 powo³anej ustawy przez pominiêcie, ¿e Prezes UOKiK
wydaje decyzje w sprawach przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê w przypadkach okreœlonych ustaw¹, a zatem ¿e
nie ma on obowi¹zku posi³kowaæ siê innymi aktami prawnymi ni¿ ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; art. 85 ust. 1
powo³anej ustawy przez pominiêcie, ¿e Prezes UOKiK mo¿e odmówiæ wszczêcia postêpowania antymonopolowego wy³¹cznie wtedy,
gdy jest oczywiste, ¿e nie naruszono zakazu okreœlonego w art. 5, zakresie niewy³¹cznym na podstawie art. 6 i 7, lub zakazu
okreœlonego w art. 8, a zatem ¿e Prezes UOKiK kieruje siê przy wszczynaniu postêpowania antymonopolowego wy³¹cznie przepisami
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zainteresowany zarzuci³ tak¿e naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy - Prawo
telekomunikacyjne przez przyjêcie, ¿e z przepisu tego wynika, i¿ Prezes UOKiK ma mo¿liwoœæ wszczêcia postêpowania
antymonopolowego dopiero wówczas, gdy strony maj¹ ju¿ na podstawie art. 96 Prawa telekomunikacyjnego uregulowany stosunek
dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej, a TP S.A. nie wywi¹zuje siê z wynikaj¹cych z tego stosunku obowi¹zków; pominiêcie faktu, ¿e
przedmiotem postêpowania by³a nie tylko odmowa przez powoda zawierania nowych umów dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej, lecz
równie¿ utrudnianie lub uniemo¿liwianie korzystania przez zainteresowanego z ju¿ dzier¿awionej kanalizacji teletechnicznej oraz
narzucanie mu niekorzystnych dla zainteresowanego zmian w obowi¹zuj¹cych umowach, które to kwestie nie s¹ wymienione w art. 96
Prawa telekomunikacyjnego, zaœ mieszcz¹ siê w kompetencjach Prezesa UOKiK. W konkluzji skar¿¹cy wnosi³ o uchylenie
zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rozpoznaj¹c apelacjê S¹d Apelacyjny powzi¹³ powa¿ne w¹tpliwoœci:
1. czy stwierdzenie braku istnienia przyczyn, okreœlonych w art. 96 ust. 1 i art. 96 ust. 4 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, a obecnie okreœlonych w art. 139 ust. 1, 3 i 4 w zw. z art. 29 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), które uzasadniaj¹ odmowê zawarcia umowy umo¿liwiaj¹cej operatorom
eksploatuj¹cym sieci publiczne wspó³korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej (dostêp) albo uzasadniaj¹ zmianê
postanowieñ zawartej ju¿ umowy w powy¿szym przedmiocie, jest konieczn¹ przes³ank¹ uznania, ¿e odmowa zawarcia takiej
umowy albo zmiana jej postanowieñ jest dzia³aniem kwalifikowanym jako nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej, polegaj¹cym na
przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji (art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów);
2. czy Prezesowi UOKiK przys³uguje, w toku postêpowania wszczêtego na podstawie art. 44 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym,
polegaj¹cego na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji,
uprawnienie do samodzielnej oceny przes³anek uzasadniaj¹cych odmowê zawarcia umowy umo¿liwiaj¹cej operatorom
eksploatuj¹cym sieci publiczne wspó³korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej (dostêp) oraz przes³anek uzasadniaj¹cych
zmianê takiej umowy, okreœlonych odpowiednio w art. 96 ust. 1 i art. 96 ust. 4 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, a obecnie okreœlonych w art. 139 ust. 1, 3 i 4 w zw. z art. 29 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
W¹tpliwoœci powy¿sze uzasadnione s¹ nieostrym, zdaniem S¹du Apelacyjnego, rozgraniczeniem przedmiotowego i podmiotowego
zakresu dzia³ania ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo
telekomunikacyjne, zast¹pionej obecnie ustaw¹ z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
Na wstêpie, uczyniæ nale¿y uwagê, ¿e do oceny kompetencji Prezesa UOKiK do wszczêcia postêpowania administracyjnego,
odnoœnie stosowania przez TP S.A. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez odmowê wydzier¿awienia Telewizji Kablowej Vectra S.A.
kanalizacji teletechnicznej, bêd¹cej w³asnoœci¹ TP S.A. i zmian wprowadzonych w ju¿ zawartych umowach, zastosowanie znajd¹
przepisy nieobowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne. W dniu 3 wrzeœnia 2004 r. wesz³a w ¿ycie
(z wyj¹tkami) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z art. 222 ust. 1 i 3 tej ustawy, z zastrze¿eniem art. 266,
do spraw wszczêtych i nie zakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosuje siê przepisy dotychczasowe; w zakresie spraw
zakoñczonych w ramach postêpowania administracyjnego, a nie zakoñczonych w toku postêpowania odwo³awczego, stosuje siê
przepisy dotychczasowe. Sprawa bêd¹ca przedmiotem rozpoznania wszczêta zosta³a wprawdzie przez Prezesa UOKiK na podstawie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale spór w zakresie kompetencji do jej rozpoznania zaistnia³ w 2001 r. Do oceny
zasadnoœci twierdzeñ stron w tym zakresie zastosowanie zatem znajd¹ przepisy obowi¹zuj¹ce w dacie podjêcia czynnoœci przez
Prezesa UOKiK. Podkreœlenia przy tym wymaga okolicznoœæ, ¿e kwestia powy¿sza nie ma kardynalnego znaczenia dla rozstrzygniêcia
sprawy. Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. nie zmieni³y bowiem co do zasady kompetencji Prezesa URTiP, zakresu ochrony ani
celów, dla których ustawa ta zosta³a wprowadzona. Powoduje to jednoczeœnie, ¿e przedstawione na wstêpie zagadnienie prawne nie
jest ograniczone obowi¹zywaniem ustawy z dnia 21 lipca 2000 r., a co za tym idzie - bêdzie pojawiaæ siê równie¿ na tle ustawy z dnia
16 lipca 2004 r.
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Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. celem jej by³o stworzenie warunków dla zapewnienia powszechnego dostêpu
na ca³ym terytorium Rzeczypospolitej do us³ug telekomunikacyjnych, ochrony interesów u¿ytkowników telekomunikacji, wspierania
równoprawnej i efektywnej konkurencji w zakresie œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych, rozwoju nowoczesnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, integruj¹cej us³ugi telekomunikacyjne, informacyjne i audiowizualne, umo¿liwiaj¹cej dostêp do ogólnoeuropejskich
oraz œwiatowych sieci i us³ug telekomunikacyjnych, zapewnienia ³adu w gospodarce zasobami: numerami, widma czêstotliwoœci fal
radiowych oraz orbitalnymi, ochrony interesu pañstwa w zakresie obronnoœci, bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego.
W ramach tak zarysowanych celów ustawa okreœla zasady wykonywania i kontroli dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu lub
udostêpnianiu us³ug telekomunikacyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 1 pkt 1). Zakres przedmiotowy
obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy poszerzony i uœciœlony zosta³ o prawa i obowi¹zki przedsiêbiorców telekomunikacyjnych oraz warunki
regulowania rynków telekomunikacyjnych.
Cel ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wyra¿ony zosta³ w art. 1. Zgodnie z tym przepisem
ustawa okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów
przedsiêbiorców i konsumentów. Reguluje tak¿e zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê oraz
praktykom naruszaj¹cym zbiorowe interesy konsumentów, a tak¿e antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiêbiorców i ich
zwi¹zków, je¿eli te praktyki lub koncentracje wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³aæ skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona
przewidziana w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów udzielana jest wówczas (tak przedsiêbiorcom, jak i konsumentom),
jeœli wymaga tego interes publiczny, przy czym w przypadku konsumentów dodatkowym warunkiem jest naruszenie ich zbiorowych
interesów. Z art. 8 wymienionej ustawy wynika, ¿e celem interwencji Prezesa UOKiK jest przede wszystkim ochrona rynku przed jego
dezorganizacj¹ ze strony przedsiêbiorców wykorzystuj¹cych sw¹ dominuj¹c¹ pozycjê (tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 27 sierpnia 2003 r.,
sygn. akt I CK 185/03). Instrumentami takiej interwencji jest wprowadzenie zakazów podejmowania dzia³añ, okreœlonych w art. 8 ust. 2 tej
ustawy, m.in. dzia³añ polegaj¹cych ogólnie na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju
konkurencji. Powo³ana ustawa nie precyzuje przy tym, na czym konkretnie dzia³ania te mia³yby polegaæ, pozostawiaj¹c wymienion¹
kwestiê do oceny Prezesa UOKiK, weryfikowanej nastêpnie w toku postêpowania przed s¹dami powszechnymi i S¹dem Najwy¿szym.
Jako jedna z domen dzia³alnoœci Prezesa UOKiK, okreœlonych w art. 26 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wymienione
zosta³o wydawanie w przypadkach okreœlonych ustaw¹ decyzji w sprawach przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê
(art. 26 pkt 2 w zw. z art. 9). Ponadto Prezesowi UOKiK przys³uguje na podstawie art. 101 - 103 tej ustawy prawo wymierzania kar
pieniê¿nych w okreœlonych przypadkach.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (w odniesieniu do materii
rozpoznawanej sprawy) jest ochrona konkurencji, udzielana za poœrednictwem Prezesa UOKiK w interesie publicznym przez
wydawanie decyzji zakazuj¹cych okreœlonych dzia³añ przedsiêbiorcom i nak³adanie na nich kar pieniê¿nych. Celem natomiast ustawy Prawo telekomunikacyjne jest wspieranie równoprawnej i efektywnej (skutecznej) konkurencji, m.in. przez podejmowanie przez
Prezesa URTiP czynnoœci kontroluj¹cych i reguluj¹cych rynek telekomunikacyjny. Czynnoœci te jednak ukierunkowane s¹ przede
wszystkim na wymuszeniu czynnoœci zapewniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, nie zaœ na
zakazywaniu pewnych zachowañ. Do kompetencji Prezesa URTiP na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. nale¿a³o ustalenie
w drodze decyzji w porozumieniu z Prezesem UOKiK, ¿e na obszarze wskazanym w decyzji operator jest operatorem o znacz¹cej
pozycji rynkowej w zakresie œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej. Ustalenie to wi¹za³o siê z pewnymi obowi¹zkami
operatora o znacz¹cej pozycji rynkowej, polegaj¹cymi np. na braku mo¿liwoœci odmowy po³¹czenia sieci (art. 76 ust. 1), co
w konsekwencji mog³o doprowadziæ do wydania przez Prezesa URTiP decyzji w sprawie ustalenia warunków po³¹czenia sieci
telekomunikacyjnych oraz rozliczeñ z tytu³u wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, zastêpuj¹cej umowê (art. 83).
Decyzja ta mog³a byæ zmieniona przez Prezesa URTiP na wniosek ka¿dej ze stron albo z urzêdu (art. 84). Prezes URTiP móg³ tak¿e
w ka¿dym czasie zobowi¹zaæ, w drodze postanowienia, strony umowy o po³¹czeniu sieci do zmiany jej treœci, w celu zapewnienia
efektywnej konkurencji lub interoperacyjnoœci sieci (art. 85). W aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie - Prawo telekomunikacyjne kwestie te
uregulowane zosta³y m.in. w art. 24, 28 i 29. Szczególne uprawnienia przys³ugiwa³y Prezesowi URTiP na podstawie art. 96 ustawy
z dnia 21 lipca 2000 r. w zakresie wspó³korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z tym przepisem operator publiczny by³
obowi¹zany umo¿liwiæ operatorom eksploatuj¹cym sieci publiczne wspó³korzystanie z posiadanych budynków, linii, kanalizacji,
s³upów, wie¿y i masztów, a w szczególnoœci zak³adanie, eksploatacjê i konserwacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, je¿eli wykonanie
tych czynnoœci bez wspó³korzystania z infrastruktury by³o niemo¿liwe lub wi¹za³o siê z niewspó³miernie wysokimi nak³adami.
W przypadku, gdy strony nie zawar³y stosownej umowy w ustawowym terminie, odpowiednie zastosowanie znajdowa³ art. 79, 80 ust.
1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 83 - 85, a wiêc m.in. mo¿liwoœæ wydania przez Prezesa URTiP decyzji ustalaj¹cej warunki wspó³korzystania,
mo¿liwoœæ zmiany tej decyzji, a tak¿e mo¿liwoœæ zobowi¹zania stron do zmiany treœci umowy, w celu zapewnienia efektywnej
konkurencji lub interoperacyjnoœci sieci. Na podstawie art. 117, 119 i 124 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prezesowi URTiP przys³ugiwa³o
prawo do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz z postanowieñ z zakresu telekomunikacji z mo¿liwoœci¹ wydania decyzji,
okreœlaj¹cej zakres naruszeñ oraz termin usuniêcia nieprawid³owoœci, a nawet na³o¿enia grzywny.
Z powy¿szego wynika, ¿e zakresy i cel dzia³ania Prezesa UOKiK oraz Prezesa URTiP (w odniesieniu do materii bêd¹cej
przedmiotem rozpoznania) co do zasady s¹ odmienne. Prezes UOKiK podejmuje interwencjê w przypadku koniecznoœci ochrony
konkurencji i w interesie publicznym, wydaj¹c decyzje zakazuj¹ce przedsiêbiorcom okreœlonych zachowañ, bêd¹cych wyrazem
nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym (równie¿ rynku telekomunikacyjnym) z mo¿liwoœci¹ na³o¿enia kary pieniê¿nej.
Prezes URTiP reguluje rynek telekomunikacyjny, równie¿ w celu wspierania równoprawnej i efektywnej (skutecznej) konkurencji
w zakresie œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych, w tym przez wydawanie decyzji zastêpuj¹cej umowê o dostêpie do budynków
i infrastruktury telekomunikacyjnej b¹dŸ zmieniaj¹cej tak¹ umowê z mo¿liwoœci¹ zastosowania kar pieniê¿nych. Prezesowi URTiP
przys³uguje zatem nie tylko prawo podejmowania czynnoœci w celu doprowadzenia do zawarcia umowy o dostêpie do budynków
i infrastruktury telekomunikacyjnej, ale równie¿ prawo ingerencji w ju¿ zawart¹ umowê i to nie tylko w interesie jednego przedsiêbiorcy
telekomunikacyjnego, ale przede wszystkim w celu zapewnienia skutecznej konkurencji. Nie mo¿e jednak ujœæ uwadze, ¿e niezale¿na
i autonomiczna dzia³alnoœæ Prezesa UOKiK oraz Prezesa URTiP mo¿e doprowadziæ do sprzecznych, a zatem niepo¿¹danych z punktu
widzenia spo³ecznego poczucia prawa, skutków. Dotyczy to np. sytuacji, w której Prezes UOKiK w postêpowaniu administracyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje odmowê zawarcia umowy o dostêpie do
infrastruktury telekomunikacyjnej czy te¿ zmianê tej umowy, za dzia³anie ograniczaj¹ce konkurencjê, a nastêpnie Prezes URTiP
w postêpowaniu administracyjnym tocz¹cym siê na podstawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne nie stwierdza przes³anek
uzasadniaj¹cych przymuszenie przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego do zawarcia umowy o dostêpie b¹dŸ stwierdza w³aœnie,
¿e istniej¹ podstawy do zmiany treœci tej umowy w kierunku uznanym przez Prezesa UOKiK za niedozwolony. Wywo³uje to tak¿e
zagro¿enie, ¿e przedsiêbiorca podlega³ bêdzie za te same zachowania podwójnej penalizacji, tj. karom pieniê¿nym, które mo¿e na³o¿yæ
tak Prezes UOKiK (art. 101 - 103 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), jak i Prezes URTiP (art. 117, 119 i 124 ustawy z dnia
21 lipca 2000 r. oraz art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.).
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Rozstrzygaj¹c przedstawione zagadnienie prawne, S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 7 grudnia 2005 r. uzna³, ¿e w sytuacji, gdy
operator publicznej sieci telekomunikacyjnej obowi¹zany jest do ustalenia w umowie z innym operatorem warunków zapewniaj¹cych
dostêp telekomunikacyjny, w tym tak¿e dostêp do budynków i infrastruktury komunikacyjnej (art. 96 w zw. z art. 79, art. 80 ust. 1 pkt 1
i art. 80 ust. 4 oraz art. 83 - 85 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, a obecnie art. 139 w zw. z art. 27 - 30 i art. 31 ust. 1
oraz art. 33 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne), stwierdzenie w postêpowaniu antymonopolowym, wszczêtym
na podstawie art. 44 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, ¿e operator publicznej sieci telekomunikacyjnej nadu¿ywa pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez
przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji, nastêpuje po uprzednim zawarciu
przez niego z innym operatorem umowy w sprawie warunków zapewniaj¹cych dostêp telekomunikacyjny.
W uzasadnieniu uchwa³y S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e w takim zakresie, w jakim przedmiotem regulacji Prawa telekomunikacyjnego
jest problematyka prawna ochrony konkurencji, na gruncie systemu prawa polskiego przepisy Prawa telekomunikacyjnego maj¹
charakter regulacji ustawowej szczególnej wzglêdem ogólnych zasad prawnych dotycz¹cych problematyki ochrony konkurencji, które
okreœlone zosta³y przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W konsekwencji dotyczy to równie¿ rozdzia³u
kompetencji prawnych pomiêdzy oba centralne organy administracji rz¹dowej, w³aœciwe dla realizacji wskazanych celów. Prezesowi
URTiP przys³uguj¹ kompetencje ze wzglêdu na potrzebê dba³oœci o zapewnienie prawid³owej organizacji rynków telekomunikacyjnych,
tak¿e z punktu widzenia zapewnienia równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych.
Kompetencje te wymieniony organ wykonuje w zasadzie przez podejmowanie stosownych uprzednich dzia³añ prawnych, ale niekiedy
tak¿e dzia³añ nastêpczych. Prezes UOKiK dzia³a w zasadzie dopiero wówczas, gdy zaistnia³a sytuacja, która co najmniej wskazuje na
mo¿liwoœæ naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W konkluzji S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e Prezes URTiP jest organem w³aœciwym (kompetentnym): do prowadzenia postêpowania
administracyjnego w sprawie w wypadku sporu pomiêdzy stronami obowi¹zanymi zawrzeæ lub realizowaæ obowi¹zki wynikaj¹ce
z zawartej ju¿ umowy o dostêpie telekomunikacyjnym co do treœci lub warunków tej umowy; do dokonania w ramach tego
postêpowania administracyjnego ewentualnej oceny, czy nie zaistnia³y obiektywne warunki, zwi¹zane w szczególnoœci z brakiem
mo¿liwoœci technicznych uniemo¿liwiaj¹ce realizacjê okreœlonych obowi¹zków; do wydania stosownego rozstrzygniêcia w kwestii
ustalenia treœci lub warunków umowy wi¹¿¹cej strony.
Oznacza to, wed³ug S¹du Najwy¿szego, ¿e przedwczesne jest wszczêcie przez Prezesa UOKiK postêpowania antymonopolowego,
a w wypadku wszczêcia takiego postêpowania konieczne jest jego zawieszenie (art. 97 § 1 pkt 4 Kpa w zw. z art. 81 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów), gdy celem tego postêpowania ma byæ stwierdzenie, ¿e operator publicznej sieci telekomunikacyjnej
nadu¿ywa pozycji dominuj¹cej, przeciwdzia³aj¹c ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji
w wyniku odmowy zawarcia z innym operatorem umowy o dostêpie telekomunikacyjnym lub w wyniku braku wywi¹zywania siê
z obowi¹zków okreœlonych w tej umowie, w sytuacji gdy umowa taka nie zosta³a jeszcze zawarta lub pomiêdzy stronami umowy
istnieje spór dotycz¹cy jej treœci lub sposobu realizacji, który nie zosta³ rozstrzygniêty w postêpowaniu administracyjnym przed
Prezesem URTiP.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Przedmiotem wniosku zainteresowanego w sprawie bêd¹cej przedmiotem rozpoznania by³y nastêpuj¹ce zagadnienia: odmowa
zawarcia przez TP S.A. z zainteresowanym umów dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej; wprowadzenie do umów wi¹¿¹cych strony
zmian, polegaj¹cych na wy³¹czeniu mo¿liwoœci wykorzystywania wydzier¿awionych kanalizacji do innych celów ni¿ transmisja sygna³u
telewizji kablowej; uniemo¿liwianie przeprowadzania remontów i modernizacji kabli umieszczonych przez zainteresowanego
w kanalizacji dzier¿awionej przez TP S.A.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dwie pierwsze, z wymienionych wy¿ej kwestii wyczerpuj¹ stan faktyczny uchwa³y podjêtej przez S¹d
Najwy¿szy w sprawie niniejszej. Wprawdzie w samej uchwale mowa jest o obowi¹zku zawarcia umowy o dostêpie telekomunikacyjnym,
ale jej treœæ zdeterminowana by³a treœci¹ zagadnienia prawnego przedstawionego S¹dowi Najwy¿szemu przez S¹d Apelacyjny.
Z uzasadnienia uchwa³y wynika natomiast jednoznacznie, ¿e do kompetencji Prezesa URTiP (obecnie Prezesa Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej), wyprzedzaj¹cych kompetencje Prezesa UOKiK, nale¿y spór dotycz¹cy nie tylko odmowy zawarcia z innym operatorem
umowy o dostêpie telekomunikacyjnym, ale równie¿ spór pomiêdzy stronami ju¿ istniej¹cej umowy co do jej treœci lub sposobu
realizacji. Celem postêpowania administracyjnego przeprowadzonego przez Prezesa UOKiK by³o stwierdzenie, ¿e TP S.A. jako
operator publicznej sieci telekomunikacyjnej nadu¿ywa pozycji dominuj¹cej przeciwdzia³aj¹c ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji nie tylko przez odmowê zawarcia z Telewizj¹ Kablow¹ Vectra S.A. umowy
dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej, ale równie¿ przez zmianê warunków dotychczas wi¹¿¹cych strony umów.
W tym stanie rzeczy wszczêcie przez Prezesa UOKiK postêpowania na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów w kwestii powy¿szych zagadnieñ nale¿a³o uznaæ za przedwczesne. Przedstawione rozwa¿ania
odnosz¹ siê tak¿e do kwestii zarzutu zainteresowanego uniemo¿liwiania przez TP S.A. przeprowadzania remontów i modernizacji kabli
umieszczonych przez Telewizjê Kablow¹ Vectrê S.A. w kanalizacji dzier¿awionej od TP S.A.
W odpowiedzi na ten zarzut TP S.A. podnios³a, ¿e prace remontowe kabli wymagaj¹ zachowania procedury przewidzianej
w umowie, a polegaj¹cej m.in. na zawiadomieniu i uzyskaniu zgody na ka¿dorazowy remont kabli, a tak¿e wykonywanie modernizacji
pod nadzorem pracowników TP S.A. W umowach obowi¹zuj¹cych strony zastrze¿ono, ¿e wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem
monta¿u kabli i innych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych w dzier¿awionej kanalizacji kablowej, dzier¿awca zobowi¹zany jest zg³osiæ do TP
S.A., a wydzier¿awiaj¹cemu przys³uguje prawo do prowadzenia nadzoru technicznego wykonywanych prac. Ponadto ustalono, ¿e
dzier¿awca nie mo¿e bez zgody wydzier¿awiaj¹cego dokonaæ zmian w dzier¿awionej kanalizacji kablowej. W umowach nie
sprecyzowano warunków, od których zale¿y wyra¿enie zgody.
Wszystkie wnioski kierowane do TP S.A. przez Telewizjê Kablow¹ Vectra S.A., a stanowi¹ce podstawê wydania decyzji przez
Prezesa UOKiK, dotyczy³y zmian w dzier¿awionej kanalizacji kablowej (wymiany kabli, umieszczenia odbiornika œwiat³owodowego
i oprzyrz¹dowania, budowy kabla liniowego, rozbudowy infrastruktury). Wymaga³y zatem, zgodnie z zapisami umów, wyra¿enia zgody
przez TP S.A., a strony nie okreœli³y przes³anek uzasadniaj¹cych wyra¿enie zgody b¹dŸ odmowê jej udzielenia. W tym stanie rzeczy S¹d
Apelacyjny uzna³, ¿e tak¿e spór odnoœnie mo¿liwoœci dokonywania remontów i modernizacji kabli œciœle zwi¹zany jest z treœci¹ umowy,
a zatem zgodnie z art. 85 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (obecnie art. 29 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne), podlega³ rozpoznaniu przez Prezesa UKE (poprzednio URTiP). Prezes UKE mo¿e
bowiem, zgodnie z wymienionymi wy¿ej przepisami w ka¿dym czasie z urzêdu zmieniæ treœæ umowy o dostêpie telekomunikacyjnym
albo zobowi¹zaæ strony umowy do jej zmiany, w przypadkach uzasadnionych potrzeb¹ m.in. zapewnienia efektywnej konkurencji.
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Dlatego, zdaniem S¹du Apelacyjnego, przedwczesna by³a, dokonana przez Prezesa UOKiK, ocena zasadnoœci odmowy wyra¿enia
zgody przez TP S.A. na dokonanie przez Telewizjê Kablow¹ Vectra S.A. remontów i modernizacji kabli o zakresie wskazanym w toku
postêpowania administracyjnego. O ile bowiem umowa zawarta przez strony jest tak dalece niekonkretna, ¿e pozostawia
wydzier¿awiaj¹cemu bardzo du¿y (praktycznie nieograniczony) margines swobody odnoœnie wyra¿enia zgody na dokonanie zmian
w kanalizacji kablowej, to odpowiednie czynnoœci w tym zakresie podj¹æ powinien przede wszystkim Prezes UKE.
W konsekwencji za prawid³owe uznaæ nale¿y rozwa¿ania S¹du Okrêgowego co do zakresu kompetencji Prezesa UOKiK i Prezesa
UKE oraz stwierdzenie, ¿e w sprawie niniejszej wydanie decyzji przez Prezesa UOKiK by³o przedwczesne.
Wyrok S¹du I instancji podlega³ jednak zmianie wobec pogl¹du wyra¿onego przez S¹d Najwy¿szy o koniecznoœci zawieszenia
postêpowania administracyjnego, jak równie¿ wobec zmiany stanu prawnego, który w dacie rozpoznania apelacji pozwala na uchylenie
zaskar¿onej decyzji (art. 47931a Kpc).
Prezes UOKiK, zgodnie ze wskazaniem S¹du Najwy¿szego, powinien zawiesiæ postêpowanie administracyjne na podstawie art. 97 § 1
pkt 4 Kpa, a nastêpnie post¹piæ wed³ug wskazówek okreœlonych w art. 100 Kpa. Dopiero po zastosowaniu powy¿szego trybu mo¿liwa
bêdzie kontynuacja postêpowania antymonopolowego.
Maj¹c na uwadze przedstawione wy¿ej okolicznoœci, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 Kpc orzek³, jak na wstêpie. Z uwagi
na fakt, ¿e skomplikowany stan sprawy wymaga³ rozstrzygniêcia przez S¹d Najwy¿szy zagadnienia prawnego, co w konsekwencji
spowodowa³o zmianê zaskar¿onego wyroku, chocia¿ merytorycznie zarzuty apelacji okaza³y siê niezasadne, S¹d Apelacyjny zniós³
koszty postêpowania s¹dowego pomiêdzy stronami, a nieuiszczony wpis s¹dowy od apelacji przej¹³ na rachunek Skarbu Pañstwa. […]
35
Wykaz wyroków S¹du Apelacyjnego w Warszawie,
dorêczonych w miesi¹cach: styczeñ, luty, marzec 2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyrok z dnia 16.11.2005 r. (Sygn. akt VI ACa 473/05) w sprawie z odwo³ania Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o.
w Gdañsku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 33 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 24.11.2005 r. (Sygn. akt VI ACa 361/05) w sprawie z odwo³ania Miasta Sto³ecznego Warszawa i TPP Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 24.11.2005 r. (Sygn. akt VI ACa 567/05) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.12.2005 r. (Sygn. akt VI ACa 601/05) w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Elektroenergetycznego S.A.
w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.12.2005 r. (Sygn. akt VI ACa 678/05) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.02.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 115/05) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 34 w niniejszym nr Dziennika).
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