PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DELEGATURA URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
w Warszawie

RWA-61-17/10/DJ

Warszawa, 14 grudnia 2011 r.

DECYZJA nr RWA-20/2011
I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 33 ust. 6
tej ustawy po przeprowadzeniu przeciwko Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie
postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działanie Polkomtel S.A.
z siedzibą w Warszawie polegające na prezentowaniu w ramach kampanii reklamowej oferty
promocyjnej „Rarka w MixPlusie” haseł reklamowych „29 gr/min do wszystkich”
oraz „Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę do wszystkich”, sugerujących, że stawka
29 groszy za minutę dotyczyła każdego połączenia głosowego w usłudze MixPlus, podczas
gdy stawka 29 groszy za minutę obowiązywała jedynie w przypadku aktywowania przez
użytkownika dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich” i pod warunkiem pełnego
wykorzystania limitu minut przyznanego w ramach tego pakietu, co stanowi nieuczciwą
praktykę rynkową w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 1
oraz ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) oraz godzi w zbiorowe interesy
konsumentów
i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 1 października 2009 r.
II. Na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 4 w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz
stosownie do treści art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu przeciwko
Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie postępowania w sprawie stosowania praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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nakazuje się spółce Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie publikację niniejszej decyzji
w całości w terminie 14 (czternaście) dni od daty uprawomocnienia się decyzji na koszt
Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie na stronie internetowej przedsiębiorcy www.plus.pl
w ten sposób, że odnośnik do treści decyzji powinien zostać umieszczony na stronie głównej
www.plus.pl oraz utrzymywanie jej na przedmiotowej stronie internetowej przez okres
6 (sześć) miesięcy, a ponadto jednokrotną publikację sentencji decyzji na koszt Polkomtel
S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty uprawomocnienia się
decyzji na jednej z pięciu pierwszych stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim ze średnim
nakładem dziennym w wysokości co najmniej 100 000 (sto tysięcy) egzemplarzy w module
obejmującym co najmniej 25% strony, czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż
12 (dwanaście) punktów na białym tle.
III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 33 ust. 6 tej
ustawy
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
nakłada się na Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości
1 859 067 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt
siedem złotych) płatną do budżetu państwa z tytułu naruszenia określonego w pkt. I sentencji
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu) wpłynęło
zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka lub Polkomtel) praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.; dalej: u.o.k.i.k.), polegającej na
wykorzystaniu w ramach kampanii reklamowej promującej ofertę „Rarka w MixPlusie” haseł
i treści mogących wprowadzać konsumentów w błąd, a tym samym mogących stanowić
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206; dalej:
u.p.n.p.r.).
W związku z otrzymanym zawiadomieniem Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie w dniu 23 grudnia 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 u.o.k.i.k.
wszczęła z urzędu postępowanie w związku z podejrzeniem stosowania przez Polkomtel
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na prezentowaniu w ramach
kampanii reklamowej oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie” haseł reklamowych
„29 gr/min do wszystkich” oraz „Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę do
wszystkich”, sugerujących, że stawka 29 groszy za minutę dotyczy każdego połączenia
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głosowego w usłudze MixPlus, podczas gdy stawka 29 groszy za minutę stanowiła jedynie
uśredniony koszt minuty połączenia głosowego w przypadku aktywowania przez
użytkownika dodatkowo płatnego pakietu „Tanio do wszystkich”, co może stanowić
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1,
ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) oraz godzić w zbiorowe
interesy konsumentów.
Delegatura UOKiK w Warszawie działając na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 u.o.k.i.k.,
w celu dokonania ustaleń stanu faktycznego sprawy, wezwała Spółkę do przekazania
m.in.: wszelkich materiałów reklamowych wykorzystywanych w ramach kampanii
reklamowej dotyczącej oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie”, wszelkich wzorców
umownych dotyczących tej kampanii oraz wskazania, w jakim okresie kampania ta trwała.
Pismami z dnia 10 i 11 stycznia 2011 r. oraz 9 marca 2011 r. Polkomtel przekazał
żądane dokumenty i materiały oraz udzielił wyjaśnień w sprawie prowadzonej przez niego
kampanii reklamowej dotyczącej oferty „Rarka w MixPlusie”. Spółka nie zgodziła się
z postawionym jej zarzutem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów. Wskazała, że nie we wszystkich materiałach reklamowych wykorzystywane
były hasła o treści „29 gr/min do wszystkich” oraz „Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za
minutę do wszystkich” oraz podkreśliła, że kampania reklamowa dotycząca wskazanej oferty
promocyjnej prowadzona była jedynie we wrześniu 2009 r., a zatem nie jest już stosowana.
W toku niniejszego postępowania Polkomtel złożył wniosek o przeprowadzenie
dowodów z dokumentu w postaci zawiadomienia z dnia 28 stycznia 2010 r., w związku
z którym zostało wszczęte niniejsze postępowanie administracyjne.
Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu odmówił uwzględnienia
tego wniosku, wskazując iż treść tego zawiadomienia nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
postępowania.
Pismem z dnia 21 lipca 2011 r. Spółka wniosła o wydanie w przedmiotowej sprawie
decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 u.o.k.i.k., tj. decyzji nakładającej na Polkomtel obowiązek
wykonania zobowiązania polegającego na niestosowaniu zarzucanej mu praktyki.
W piśmie z dnia 12 września 2011 r. Spółka udzieliła dalszych informacji i wyjaśnień
żądanych przez Prezesa Urzędu, w tym m.in. informacji o wysokości przychodu osiągniętego
przez Spółkę w roku 2010.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 10 k.p.a., pismem z dnia 3 listopada 2011 r. Prezes
Urzędu zawiadomił Polkomtel o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej
sprawie. Jednocześnie Spółka została poinformowana o prawie zapoznania się z materiałem
dowodowym zebranym w aktach sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów w sprawie.
Spółka skorzystała z uprawnienia do zapoznania się z całością akt sprawy w dniu
14 listopada 2011 r. Pismem z dnia 21 listopada 2011 r. Polkomtel zaś ostatecznie
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wypowiedział się w sprawie. Spółka w całości podtrzymała zobowiązanie złożone na
podstawie art. 28 u.o.k.i.k. oraz ponownie wskazała, że nie zgadza się z postawionym jej
zarzutem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. W uzasadnieniu
swojego stanowiska Spółka przytoczyła fragmenty orzeczeń sądowych dotyczących działań
reklamowych oraz podkreśliła potrzebę prawidłowego zdefiniowania w niniejszej sprawie
„przeciętnego konsumenta” będącego odbiorcą reklam stosowanych przez Spółkę.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ustalił, co następuje:
Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisany w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000020908. Spółka jest przedsiębiorcą świadczącym usługi
telekomunikacyjne. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 3.
Podstawę wszczęcia przedmiotowego postępowania stanowił fakt prezentowania
w kampanii reklamowej dotyczącej oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie” haseł
reklamowych „29 gr/min do wszystkich” oraz „Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę
do wszystkich”, podczas gdy stawka 29 groszy za minutę stanowiła jedynie uśredniony koszt
minuty połączenia głosowego w przypadku aktywowania przez użytkownika dodatkowego
pakietu „Tanio do wszystkich”.
Zasady oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie”
Zasady skorzystania z promocji zostały określone w „Regulaminie promocji Rarka
w MixPlusie”, „Regulaminie promocji Plan Cenowy Mix4” oraz „Regulaminie promocji
Tanio do wszystkich”.
Stosownie do § 1 ust. 1 „Regulaminu promocji Rarka w MixPlusie”, promocja „Rarka
w MixPlusie” była organizowana przez Polkomtel S.A. i skierowana do klientów, którzy
w czasie jej trwania zawarliby z Polkomtel umowę dotyczącą udziału w promocji typu
MixPlus i staliby się użytkownikami MixPlus. Przepis § 1 ust. 2 ww. regulaminu stanowił,
że podmiot zawierający umowę kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie oraz kartę
SIM z doładowaniem konta o wartości 10 zł brutto do wykorzystania na dowolne usługi
wymienione w „Regulaminie promocji Plan cenowy Mix4”. Użytkownik MixPlus, który
zawarł ww. umowę, korzystał z planu cenowego MixPlus na warunkach określonych
w regulaminie promocji „Plan cenowy Mix4” (§ 1 ust. 5 „Regulaminu promocji Rarka
w MixPlusie”).
Jak wynikało z pkt. 4 „Regulaminu promocji Plan cenowy Mix4”, koszt połączenia
głosowego do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych (z wyłączeniem
sieci Play) w promocji Plan Cenowy Mix4 wynosił 58 groszy za minutę. Stawka za minutę
krajowego połączenia głosowego do sieci Play wynosiła 72 grosze.
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Możliwość wykonywania przez użytkowników MixPlus tańszych połączeń wynikała
z „Regulaminu promocji Tanio do Wszystkich”. Promocja „Tanio do wszystkich” stosownie
do pkt 1 ww. regulaminu obejmowała użytkowników MixPlus, którzy korzystali z taryfy
MixPlus udostępnionej przez Polkomtel od 6 października 2008 r. tj. mixIV. Zgodnie
z postanowieniami pkt. 3 i 4 „Regulaminu promocji Tanio do Wszystkich”, użytkownik
MixPlus mógł aktywować pakiet zawierający 21 minut do wykorzystania na krajowe
połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów sieci telefonii komórkowej
z wyłączeniem sieci Play oraz na krajowe połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci
stacjonarnych. Opłata za pakiet wynosiła 6 zł. Konto użytkownika MixPlus zostawało
obciążone opłatą z chwilą aktywacji pakietu.
Aby aktywować pakiet użytkownik MixPlus musiał wpisać w swoim telefonie
komórkowym kod: *121*11*37# i wcisnąć przycisk „zadzwoń”. Pakiet był aktywowany
najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel krótkiego kodu.
O aktywacji pakietu użytkownik MixPlus miał być powiadamiany zwrotną wiadomością SMS
(pkt 6 „Regulaminu promocji Tanio do Wszystkich”).
Jednocześnie na koncie użytkownika MixPlus mogły być aktywne maksymalnie dwa
pakiety. Aktywowanie kolejnego pakietu w ramach limitu było możliwe dopiero po upływie
okresu ważności pakietu wliczonego w limit, który został wcześniej aktywowany
(pkt 9 „Regulaminu promocji Tanio do Wszystkich”).
Okres ważności pakietu wynosił 720 godzin (30 dni) następujących od momentu
wysłania do użytkownika wiadomości SMS potwierdzającej aktywację (pkt 10 „Regulaminu
promocji Tanio do Wszystkich”).
Stosownie do pkt. 11 i 12 „Regulaminu promocji Tanio do Wszystkich”, po upływie
okresu ważności pakietu niewykorzystane minuty w ramach pakietu przepadały i nie były
zwracane w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach użytkownikowi MixPlus nie
przysługiwało roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, nie mógł on również żądać
jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty z pakietu. Niewykorzystane minuty
w ramach pakietu przepadały również w przypadku zmiany przez użytkownika MixPlus
taryfy na taryfę spoza oferty MixPlus.
Zgodnie z pkt. 2 ww. regulaminu, promocja „Tanio do wszystkich” trwała od dnia
4 września 2009 r. do odwołania, co nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2010 r.
Przebieg kampanii reklamowej
Kampania była prowadzona w okresie od dnia 7 września 2009 r. do dnia 30 września
2009 r. Na kampanię składały się: film reklamowy emitowany w telewizji, reklama radiowa,
reklama prasowa, poster, ulotka i reklama internetowa.
W reklamie telewizyjnej lektor wypowiadał kwestię: „Rarka w MixPlusie, czyli
29 groszy za minutę do wszystkich oraz dotykowy Samsung Avila z kartą 4 GB za złotówkę
teraz w najniższym, trzydziestozłotowym doładowaniu. MixPlus. Najlepsze telefony na kartę
za złotówkę”. Na ekranie eksponowane było m.in. hasło reklamowe „29 gr/min
do wszystkich”. Po lewej stronie ekranu pojawiała się wskazówka „Szczegóły w regulaminie.
Cena telefonu w zobowiązaniu 30 zł/48 doładowań”. W reklamie radiowej lektor wygłaszał
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kwestię: „Minąwszy sklep z lalkami Wokulski zatrzymał się przy kolejnej witrynie zwieńczonej
szyldem ze zdobnymi literami, które układały się w dziwnie znajomą treść: Rarka
w MixPlusie. Poniżej mniejsze litery tworzyły nie mniej zdobny napis: 29 groszy za minutę do
wszystkich prócz Play, tudzież dotykowy Samsung Avila z kartą 4 GB i aparatem 3,2 mega
piksela. To wszystko od złotówki – zauważył – w najniższym trzydziestozłotowym doładowaniu
w MixPlusie”. Reklama prasowa w ogóle nie poruszała kwestii cen za połączenia w ramach
oferty Rarka w MixPlusie. Reklama ta ograniczała się do wyjaśnienia genezy i znaczenia
słowa „rarka”. Reklama posterowa posługiwała się hasłem „Rarka czyli 29 gr/min
do wszystkich sieci” oraz hasłem „MixPlus Najlepsze telefony na kartę za złotówkę”. Poniżej
znajdowała się wskazówka wyjaśniająca: „Szczegóły w regulaminie i na www.plus.pl”.
Ulotka reklamowa na pierwszej stronie zawierała hasła: „Rarka czyli 29 gr/min
do wszystkich sieci” oraz „MixPlus Najlepsze telefony na kartę za złotówkę”. Na drugiej
stronie ulotki znajdował się napis „Tylko w MixPlusie prawdziwy rarytas – czyli rarka –
jedyne 29 gr za minutę rozmowy” oraz informacja o treści: „Dla nowych i obecnych klientów
w MixPlus rarytasowo najtańsze stawki za połączenia do wszystkich sieci – tylko 29 gr/min.
Usługę aktywujesz wysyłając SMS-em kod *121*11*37#. Jednorazowa opłata za 21 minut
rozmów – 6 zł, możliwość zakupu 2 pakietów na okres 30 dni.” W reklamach internetowych
pojawiało się hasło „Rarka w MixPlusie. 29 groszy za minutę do wszystkich prócz Play. Karta
4 GB w najniższym doładowaniu 30 zł. Samsung Avila od 1 zł. Rarka, piszesz się?”.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zważył, co następuje
Interes publicznoprawny
Podstawą do rozstrzygania sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów jest uprzednie zbadanie przez Prezesa Urzędu, czy w danej
sprawie zagrożony został interes publicznoprawny. Stwierdzenie, że to nastąpiło pozwala na
realizację celu tej ustawy, wskazanego w art. 1 ust. 1, którym jest określenie warunków
rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznoprawnym
ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Zdaniem Prezesa Urzędu rozpatrywana
sprawa ma charakter publicznoprawny, albowiem wiąże się z ochroną interesu wszystkich
konsumentów, którzy są lub będą klientami Spółki. Interes publicznoprawny przejawia się
także w postaci zbiorowego interesu konsumentów. Innymi słowy – naruszenie zbiorowego
interesu konsumentów jest jednocześnie naruszeniem interesu publicznoprawnego. Zatem
uzasadnione było w niniejszej sprawie podjęcie przez Prezesa Urzędu działań przewidzianych
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przesłanki stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.k.i.k., „zakazane jest stosowanie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów”, przez które stosownie do definicji zawartej w art. 24 ust. 2
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tej ustawy rozumie się „godzące w zbiorowe interesy konsumentów bezprawne działanie
przedsiębiorcy”.
Jednocześnie przepis ten zawiera przykładowe wyliczenie zachowań przedsiębiorców
uważanych za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. W otwartym katalogu
zakazanych praktyk ustawodawca umieścił stosowanie postanowień wzorów umów, które
zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (pkt 1),
naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pełnej informacji (pkt 2), nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji
(pkt 3).
Aby określone zachowanie mogło zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
A) kwestionowane działanie jest działaniem przedsiębiorcy;
B) działanie to jest bezprawne;
C) działanie to godzi w zbiorowy interes konsumentów.
Ad A)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera legalną definicję
przedsiębiorcy. Zgodnie z jej art. 4 pkt 1, pod pojęciem tym należy rozumieć przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) oraz: a) osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności
gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, d) związek
przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących (…) praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.1 Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Właściwą dla
przedsiębiorcy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły
(art. 2 ww. ustawy).
Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką prawa handlowego wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzącą we własnym imieniu działalność
gospodarczą. Nie ulega zatem wątpliwości, iż posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu
powoływanego powyżej art. 4 pkt 1 u.o.k.i.k. Oznacza to, że przy wykonywaniu działalności
1

trzeci człon definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 4 pkt 1 [lit. c)] uokik znajduje zastosowanie wyłącznie
w postępowaniach w sprawach koncentracji.
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gospodarczej Spółka podlega rygorom określonym w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów. Tym samym jej działania mogą podlegać ocenie w aspekcie naruszenia
zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Ad B)
Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym
porządkiem prawnym. Porządek prawny obejmuje normy prawa powszechnie
obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego
i dobrych obyczajów. Bezprawność jest kategorią obiektywną. Rozważenia przy ocenie
bezprawności wymaga zatem kwestia, czy zachowanie przedsiębiorcy było zgodne, czy też
niezgodne z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. Dla stwierdzenia bezprawności
działania przedsiębiorcy bez znaczenia pozostaje strona podmiotowa czynu, a zatem wina
sprawcy.
Jako zachowania przedsiębiorcy, które stanowią praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów, ustawodawca wskazał w art. 24 ust. 2 pkt 3 u.o.k.i.k. nieuczciwe
praktyki rynkowe, których stosowanie jest zakazane na podstawie przepisu art. 3 u.p.n.p.r.
Dla wykazania, iż Polkomtel stosował nieuczciwą praktykę rynkową koniecznym jest
w pierwszej kolejności uznanie, iż zarzucane mu zachowanie mieści się w pojęciu praktyki
rynkowej. Definicję praktyki rynkowej podaje art. 2 pkt 4 u.p.n.p.r., wskazując, iż za taką
uznaje się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub
informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane
z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta, przy czym pod pojęciem produktu
rozumie się również usługi (art. 2 pkt 3 u.p.n.p.r.).W zakresie pojęcia praktyki rynkowej
mieści się zatem każdy czyn przedsiębiorcy (zarówno działanie, jak i zaniechanie), jak i każda
forma tego zachowania (sposób postępowania, oświadczenie, komunikat handlowy, w tym
reklama i marketing). Warunkiem kwalifikowania tych form jako praktyk rynkowych jest ich
możliwość oddziaływania na decyzje gospodarcze konsumentów.
Prowadzenie przez Spółkę kampanii reklamowej dotyczącej oferty promocyjnej
„Rarka w MixPlusie”, w ramach której Spółka pominęła informację, że oferowana cena
połączenia głosowego obowiązuje jedynie w przypadku aktywowania przez użytkownika
dodatkowego pakietu i pod warunkiem pełnego wykorzystania limitu minut przyznanego
w ramach pakietu, niewątpliwie spełnia powyższe kryteria, a zatem może być uznane
za praktykę rynkową w rozumieniu u.p.n.p.r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r., stosowana przez przedsiębiorcę praktyka rynkowa
jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca
lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem
umowy, w trakcie jej zawierania lub po zawarciu. Przedmiotowy przepis stanowi klauzulę
generalną, która na okoliczność stosowania danej praktyki podlega stosownej konkretyzacji.
Jednocześnie, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dokonuje
podziału praktyk rynkowych na wprowadzające w błąd oraz agresywne praktyki rynkowe
(art. 4 ust. 2 u.p.n.p.r.). Praktyki rynkowe wprowadzające w błąd mogą przybrać postać
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czynną i bierną, tj. polegać na działaniu (art. 5 u.p.n.p.r.) albo zaniechaniu (art. 6 u.p.n.p.r.)
wprowadzającym w błąd. Wyżej wymienione praktyki nie stanowią jednak praktyk
zakazanych w każdych okolicznościach (vide: art. 7 u.p.n.p.r.). Oznacza to, iż by wykazać,
że dany przedsiębiorca je stosuje należy odnieść się zarówno do definicji praktyki
wprowadzającej w błąd (art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 u.p.n.p.r.), jak i do ogólnej definicji
nieuczciwej praktyki rynkowej z art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.n.p.r., za praktykę rynkową uznaje się zaniechanie
wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu
konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może
powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której
inaczej by nie podjął. Przywołany przepis statuuje dwie kumulatywne przesłanki uznania
zaniechania wprowadzającego w błąd za nieuczciwą praktykę rynkową. Pominięcie ma
dotyczyć informacji istotnych dla konsumenta przy podejmowaniu decyzji rynkowej oraz
posiadać zdolność zniekształcenia jego zachowań rynkowych.
W przedmiotowej sprawie konieczne stało się zatem rozważenie przez Prezesa
Urzędu, czy brak wskazania w reklamach prezentowanych przez Polkomtel w ramach
kampanii reklamowej dotyczącej promocji „Rarka w MixPlusie”, że stawka 29 groszy za
minutę obowiązywała jedynie w przypadku aktywowania przez użytkownika dodatkowego
pakietu „Tanio do wszystkich” i pod warunkiem pełnego wykorzystania limitu minut
przyznanego w ramach tego pakietu, stanowiło pominięcie istotnych informacji potrzebnych
przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i czy mogło wprowadzać
przeciętnego konsumenta w błąd tj. mogło powodować podjęcie przez niego decyzji
dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.
W tym miejscu należy wskazać, iż u.p.n.p.r. posługuje się pojęciem przeciętnego
konsumenta, w odniesieniu do którego powinna być dokonywana ocena każdej praktyki
rynkowej. Będące przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia zachowanie Polkomtel powinno
być zatem oceniane z perspektywy przeciętnego konsumenta. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 8
u.p.n.p.r. przez przeciętnego konsumenta rozumie się konsumenta, który jest dostatecznie
dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Oceny tej powinno dokonać się
z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności
danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się
jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie
praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na
szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa. Kampania
oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie” adresowana była do nieograniczonego kręgu
odbiorców i mogła dotyczyć wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z usług
telefonii komórkowej. Konstrukcję modelu przeciętnego konsumenta należy zatem stworzyć
bez odwoływania się do przynależności do szczególnej grupy konsumentów. Korzystanie
z telefonu komórkowego nie wymaga posiadania szczególnej wiedzy, umiejętności czy też
większej niż przeciętna orientacji w nowych technologiach telekomunikacyjnych. Zarówno
zatem charakter usług oferowanych przez Spółkę, jak i treść prowadzonej kampanii
reklamowej wskazują na to, że oferta ta nie była kierowana do jakiejś określonej, dającej się
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wyodrębnić grupy konsumentów. W związku z powyższym za przeciętnego konsumenta
należy uznać w niniejszej sprawie konsumenta dostatecznie dobrze poinformowanego,
uważnego i ostrożnego przy uwzględnieniu czynników społecznych, kulturowych
i językowych charakterystycznych dla polskiego konsumenta.
Wskazanie na cechy takie jak dostateczne poinformowanie, uwaga oraz ostrożność
określa pewien zespół cech mentalnych konsumenta (jego „przeciętność”), polegającą na tym,
że z jednej strony możemy wymagać od niego pewnego stopnia wiedzy i orientacji
w rzeczywistości, lecz z drugiej strony nie możemy uznać, że jego wiedza jest kompletna
i profesjonalna. Przeciętny konsument nie posiada wiedzy specjalistycznej w danej
dziedzinie. Adresatem reklamy Polkomtel nie jest zatem konsument bardziej niż przeciętnie
zorientowany w zagadnieniach związanych z ofertami operatorów komórkowych i poprzez to
– bardziej niż przeciętnie zorientowany w specyfice kształtowania przez operatorów cen
połączeń. Rozumie jednak kierowane do niego informacje i potrafi je wykorzystać do
podjęcia świadomej decyzji dotyczącej produktu. Nie jest naiwny, ale z drugiej strony nie
potrafi ocenić sytuacji tak jak profesjonalista.
Przy ocenie poziomu uwagi, jaką konsument może przykładać do oceny kierowanych
do niego komunikatów reklamowych, uwzględnić należy rodzaj dobra konsumpcyjnego,
którego dotyczy dany komunikat. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 stycznia
2008 r. (sygn. akt II CSK 367/07), poziom uwagi konsumenta może być niższy w zależności
od tego, jakich towarów dotyczy reklama oraz w jakich okolicznościach są one nabywane.
Omawiana kampania reklamowa promowała usługi telefonii mobilnej. Korzystanie z tych
usług jest powszechne. W stosunku do innych dóbr zarówno cena samego telefonu, jak i koszt
jego używania, nie są wysokie. Stosunkowo łatwo konsument może również rezygnować
z konkretnych usług telekomunikacyjnych na rzecz innych tego typu usług. Z tego względu
przyjąć należy, że konsument dość szybko i bez wnikliwego studiowania warunków oferty
podejmuje decyzję o zakupie takich usług. Również zatem i poziom uwagi, jaki przykłada do
analizy komunikatów reklamowych dotyczących tego rodzaju usług, nie jest szczególnie
wysoki.
Przeciętny konsument ma świadomość specyfiki języka reklam, wie, że często
używana jest w nich metafora czy przesada w zachwalaniu produktu. Niemniej jednak, nawet
ostrożny, uważny konsument ma prawo do rzetelnej informacji, która przy założeniu
dokonania z jego strony aktów staranności celem zrozumienia istoty oferty przedsiębiorcy,
nie będzie wprowadzać w błąd.
W ocenie Prezesa Urzędu, dla przeciętnego konsumenta istotną informacją dotyczącą
oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie” a pomijaną przez Spółkę w kampanii reklamowej
była informacja, iż koszt połączenia głosowego w wysokości 29 groszy za minutę do
wszystkich występował jedynie w przypadku aktywowania przez użytkownika dodatkowego
pakietu i pod warunkiem pełnego wykorzystania limitu minut przyznanego w ramach tego
pakietu.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 u.p.n.p.r., w przypadku propozycji nabycia produktu,
za istotne informacje uznaje się w szczególności istotne cechy produktu, w takim zakresie,
w jakim jest to właściwe dla danego środka komunikowania się z konsumentami i produktu.
Stosownie do treści art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.n.p.r. istotną informacją jest cena uwzględniająca
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podatki lub, w przypadku gdy charakter produktu nie pozwala w sposób racjonalny na
wcześniejsze obliczenie ceny, sposób, w jaki cena jest obliczana, jak również wszelkie
dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe lub, w sytuacji gdy wcześniejsze
obliczenie tych opłat nie jest w sposób racjonalny możliwe, informacje o możliwości
powstania takich dodatkowych kosztów.
Informacja o cenie połączeń w usłudze MixPlus ma bez wątpienia charakter istotny
i odgrywa kluczową rolę przy podejmowaniu przez przeciętnego konsumenta decyzji
dotyczącej umowy. Jest jednym z pierwszych elementów, na który konsument zwraca uwagę
przy odbiorze reklamy. Operowanie ceną musi wskazywać na rzeczywiste korzyści
wynikające z zakupu reklamowanego produktu lub usługi. Jeżeli brak jest możliwości
wskazania w propozycji nabycia produktu ostatecznej jego ceny, przekaz powinien określać
sposób, w jaki cena jest obliczana.
Tymczasem Spółka w ramach prowadzonej kampanii reklamowej przekazywała
informacje o cenie promowanych usług za pomocą haseł „29 gr/min do wszystkich” oraz
„Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę do wszystkich”. W większości z form
omawianej kampanii reklamowej (telewizja, radio, reklama posterowa, internet) przekaz nie
zawierał żadnych dodatkowych wyjaśnień, w jakiej sytuacji i po spełnieniu jakich warunków
użytkownik ma możliwość realizowania połączeń głosowych po wskazanej cenie. Przeciętny
konsument mógł zatem budować swoje wyobrażenie o cenie oferowanych usług jedynie na
podstawie docierającego do niego komunikatu „29 groszy za minutę do wszystkich”. Przekaz
ten był językowo i logicznie jednoznaczny. Wskazywał na konkretną cenę minuty połączenia
głosowego w usłudze MixPlus. Użycie sformułowania „do wszystkich” akcentowało fakt,
że stawka ta obowiązuje przy wykonywaniu wszelkich połączeń, co potęgowało wrażenie
powszechności proponowanej stawki opłat.
Faktycznie połączenia głosowe za 29 groszy za minutę użytkownik mógł wykonywać
tylko wówczas, gdy aktywował w ramach promocji „Tanio do wszystkich” za cenę 6 złotych
pakiet zawierający 21 minut do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do wszystkich
krajowych operatorów sieci telefonii komórkowej z wyłączeniem sieci Play oraz na krajowe
połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych. Warunkiem wykonywania
połączeń po wskazanej wyżej cenie było również pełne wykorzystanie limitu minut
przyznanego w ramach tego pakietu (6 zł /21 minut =~0,29 gr/min).
Prezentowane przez Spółkę komunikaty reklamowe zatajały informację,
że wskazywany w nich koszt połączeń (29 groszy za minutę) nie jest standardową ceną
połączenia, a jedynie ceną możliwą do osiągnięcia po spełnieniu przez użytkownika
dodatkowych warunków. Aby uzyskać możliwość wykonywania połączeń po cenie
wskazanej w treści reklamy, odbiorca reklamy musiał nie tylko zawrzeć stosowną umowę
z operatorem, ale także: aktywować pakiet określony w „Regulaminie promocji Tanio do
wszystkich” poprzez wysłanie kodu *121*11*37#, poczekać na potwierdzenie aktywacji
pakietu (do 24 godzin od wysłaniu kodu), wykorzystać w całości 21 minut zawartych
w pakiecie w ciągu 720 godzin (30 dni) od momentu aktywacji pakietu na połączenia głosowe
wskazane w treści regulaminu. Aktywowanie pakietu i niewykorzystanie pełnych 21 minut
z pakietu we wskazanym okresie powodowało, iż faktyczny koszt połączeń był wyższy
aniżeli wskazany w treści reklam. Również przekroczenie limitu 21 minut wiązało się
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z koniecznością poniesienia wyższych kosztów połączeń, i to aż dwukrotnie wyższych,
bowiem cena połączeń w MixPlusie poza pakietem wynosiła 58 gr (pkt 4 „Regulaminu
promocji Plan cenowy Mix4”). Zważywszy na fakt, że użytkownik mógł mieć na swoim
koncie jednocześnie aktywne maksymalnie dwa pakiety, przyjąć należy, że w ramach
okresów ważności tych pakietów użytkownik mógł po cenie 29 groszy za minutę co do
zasady wykonywać połączenia głosowe przez 42 minuty (2 x 21 minut = 42 minuty). Chęć
wykonywania przez użytkownika połączeń jedynie po cenie wskazanej w reklamie wiązała
się zatem z koniecznością skrupulatnego monitorowania ilości minut wykorzystanych
w okresie ważności pakietu. W tym miejscu wskazać również należy, że promocja „Tanio do
wszystkich”, w ramach której użytkownik mógł aktywować wskazany wyżej pakiet, zgodnie
z „Regulaminem promocji Tanio do wszystkich” miała trwać od dnia 4 września 2009 r. do
odwołania. Możliwość wykonywania połączeń po cenie 29 groszy za minutę miała zatem
charakter jedynie czasowy.
Okoliczność, iż podawana cena połączeń była aktualna tylko w pakiecie, miało
kluczowe znaczenie dla oceny atrakcyjności oferty Spółki. O ile bowiem standardowa cena
połączeń nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami, to cena połączeń oferowana w pakiecie
jest z reguły w jakiś sposób limitowana, bądź to poprzez wskazanie ilości wybieranych
numerów, ograniczenie możliwości wykonywania połączeń jedynie do użytkowników lub
abonentów określonych sieci czy też przez wprowadzenie ograniczeń czasowych
odnoszących się do czasu trwania połączeń lub chociażby tylko do okresu ważności pakietu.
Podanie w treści oferty informacji, iż proponowana cena połączeń obowiązuje w pakiecie,
nasuwa konsumentowi jednoznaczne skojarzenie, że możliwość wykonywania połączeń po tej
cenie doznaje jakichś ograniczeń. Z kolei brak jakiegokolwiek wskazania w treści materiałów
reklamowych, iż proponowana cena połączeń obowiązuje jedynie w przypadku aktywacji
dodatkowego pakietu, jest przez przeciętnego konsumenta odbierane jako brak istnienia
takich ograniczeń. Dlatego też pominięcie przez Spółkę w stosowanych formach reklamy,
że cena 29 groszy za minutę połączenia była aktualna tylko w pakiecie, a co więcej stanowiła
w rzeczywistości tylko uśredniony koszt minuty połączenia w ramach tego pakietu, mogło dla
przeciętnego konsumenta oznaczać, że cena ta dotyczy każdego połączenia głosowego
w usłudze MixPlus.
Uznać wobec tego należy, że informacja o cenie usługi nie została przez Spółkę
przekazana w sposób należyty. Przekaz reklamowy nie jest rzetelny, jeśli wskazując na cenę
usługi w przypadku, gdy cena ta obowiązuje jedynie w ściśle ograniczonych okolicznościach,
nie tylko nie określa zakresu obowiązywania tej ceny, ale nawet nie sugeruje, że zakres ten
jest ograniczony. Informacja o tym, że proponowana przez Polkomtel stawka połączeń
głosowych stanowiła jedynie uśredniony koszt minuty połączenia głosowego w przypadku
aktywowania przez użytkownika dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich”, była istotną
informacją potrzebną przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy.
Spółka zaniechała jednak podania tej informacji w stosowanych przekazach reklamowych.
W ocenie Prezesa Urzędu, brak wskazania przez Polkomtel w reklamach
prezentowanych w ramach kampanii reklamowej dotyczącej promocji „Rarka w MixPlusie”
ww. informacji mogło wprowadzać w błąd i powodować podjęcie przez przeciętnego
konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Stosownie do przepisu
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art. 6 ust. 3 pkt 1 u.p.n.p.r. wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być w szczególności
zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie
istotnych informacji dotyczących produktu.
Nieprzekazanie w treści komunikatów reklamowych ww. informacji, zdaniem Prezesa
Urzędu, mogło skutkować wprowadzeniem konsumentów w błąd. Komunikat płynący
z omawianej kampanii reklamowej – odbierany przez przeciętnego konsumenta – mógł
przedstawiać się bowiem następująco: stawka za każde połączenie głosowe w usłudze
MixPlus wynosi 29 groszy za minutę.
Jak wskazuje przepis art. 6 ust. 5 u.p.n.p.r., przy ocenie, czy praktyka rynkowa
wprowadza w błąd przez zaniechanie, należy uwzględnić wszystkie jej elementy oraz
okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji.
W analizowanym przypadku o wprowadzającym w błąd charakterze praktyki
świadczy przede wszystkim treść (zawartość) poszczególnych reklam. Spośród wszystkich
czynników, które mogą kształtować odbiór reklamy przez przeciętnego konsumenta,
niewątpliwie najistotniejszy jest bowiem komunikat, który ich autor lub zleceniodawca chce
przekazać konsumentom.
Wszystkie formy omawianej kampanii reklamowej (telewizja, radio, reklama
posterowa, ulotka, internet), za wyjątkiem reklamy zawartej w prasie, posługiwały się hasłami
reklamowymi „29 gr/min do wszystkich” lub „Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę
do wszystkich”. W reklamie telewizyjnej Spółka posługiwała się hasłem reklamowym:
„29 gr/min do wszystkich” Jednocześnie lektor wypowiadał kwestię: „Rarka w MixPlusie
czyli 29 groszy za minutę do wszystkich (…)”.Również reklama radiowa odwoływała się do
hasła „Rarka w MixPlusie (…) 29 groszy za minutę do wszystkich”. Takie też hasło zawarte
było na stosowanych przez Spółkę posterach reklamowych i na pierwszej stronie ulotek
reklamowych. W reklamach internetowych pojawiało się hasło „Rarka w MixPlusie.
29 groszy za minutę do wszystkich prócz Play.(…) Rarka, piszesz się?”. Treść reklam nie
pozostawia wątpliwości, że operowanie ceną połączenia było kluczowym elementem
prowadzonej kampanii reklamowej.
Spółka zresztą nie tylko eksponowała w komunikatach reklamowych cenę połączeń
w usłudze MixPlus. Dla podkreślenia atrakcyjności swojej oferty cenowej Spółka
wprowadziła na jej określenie nowe słowo: „rarka”, które miało oznaczać: „coś naprawdę
wyjątkowego, superokazję, absolutną gratkę, hiperrarytas” (zob. reklama prasowa, karta
nr 22).
Jak wynika z powyższego, kampania reklamowa dotycząca oferty promocyjnej
„Rarka w MixPlusie”, w której pojawiały się ww. hasła reklamowe, była przygotowana oraz
przeprowadzona w sposób profesjonalny i kompleksowy. Kampanię zbudowano wokół
specjalnie wprowadzonego określenia „rarka”, które przewijało się we wszystkich formach
reklamowych. Poszczególne elementy kampanii stanowiły spójną całość - świadczą o tym nie
tylko spójne hasła reklamowe, ale i podobne elementy graficzne. Konsument z telewizji,
prasy czy na ulicy otrzymywał ten sam jasny, czytelny i spójny komunikat – operator
przygotował specjalną ofertę: połączenia w MixPlusie za 29 groszy za minutę.
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Spośród wszystkich form reklamy stosowanych przez Spółkę w ramach
przedmiotowej kampanii tylko ulotka reklamowa zawierała informacje odnoszące się do
konieczności aktywowania pakietu i warunków korzystania z promocji. Należy zatem uznać,
że wprowadzający w błąd sposób prezentacji oferty „Rarka w MixPlusie” nie dotyczył ulotek
reklamowych. Również w przypadku reklamy internetowej, z uwagi na stosunkową łatwość
uzyskania przy wykorzystaniu tego medium kompletnej informacji dotyczącej warunków
reklamowanej oferty Spółki, ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd było niewielkie.
Przy ocenie stosowanych przez Spółkę reklam Prezes Urzędu uwzględnił również
brzmienie art. 6 ust. 6 u.p.n.p.r., zgodnie z którym „w przypadku gdy ze specyfiki środka
komunikowania się z konsumentami stosowanego dla danej praktyki rynkowej wynikają
ograniczenia przestrzenne i czasowe, ograniczenia te i wszystkie środki podjęte przez
przedsiębiorcę w celu udostępnienia informacji konsumentom w inny sposób uwzględnia się
przy ocenie, czy doszło do pominięcia informacji”.
Nie ulega wątpliwości, że zastosowane przez Spółkę reklamowe formy prezentacji
oferty z racji swej istoty posiadają ograniczenia co do pojemności informacji. Ta swoista
„ułomność” stosowanych środków przekazu nie usprawiedliwienia jednak wprowadzania
konsumentów w błąd. Oczywistym jest, że reklama koncentruje się na ogólnych informacjach
zawierających najważniejsze i najatrakcyjniejsze elementy danej oferty. Nie oznacza to
jednak, że informacje te mogą być niepełne i nieprawdziwe. W takim bowiem wypadku
dochodzi do wypaczenia funkcji reklamy - konsument otrzymuje błędne informacje co do
głównych korzyści związanych z zakupem towaru lub usługi.
Analiza sposobu prezentacji warunków oferty „Rarka w MixPlusie” w omawianej
kampanii reklamowej wykazuje, że w przekazach reklamowych nie występowały odnośniki,
odesłania (chociażby w postaci „gwiazdki”), które wskazywałyby, iż eksponowana cena
połączenia stanowi uśredniony koszt minuty połączenia w przypadku aktywacji dodatkowego
pakietu. Prezes Urzędu uznał przy tym, iż w analizowanych reklamach możliwość
skorygowania treści komunikatu reklamowego (np. poprzez prosty zabieg zamieszczenia
zwrotu „cena tylko w pakiecie” czy „w pakiecie”) nie była ograniczona „pojemnością” formy
reklamy i zastosowanego środka przekazu. Na możliwość zawarcia w treści stosowanych
form reklamowych dodatkowych wskazówek wyjaśniających wskazuje zamieszczenie przez
Spółkę w treści stosowanych przekazów odesłań typu „szczegóły w regulaminie” czy
„szczegóły w regulaminie i na www.plus.pl” (reklama telewizyjna i posterowa).
W tym miejscu należy podkreślić, że samo zamieszczenie przez Spółkę w treści
przekazów reklamowych sformułowania „szczegóły w regulaminie” nie wpływa na odbiór
reklamy przez przeciętnego konsumenta. Oczywistym jest, że reklama przekazuje tylko
podstawowe informacje o ofercie Spółki, konsument spodziewa się zatem, że wszelkie
szczegółowe kwestie określane są przez Spółkę w stosowanych przez nią regulaminach.
Okoliczność, iż szczegółowe dane dotyczące promowanej usługi zawarte zostały
w regulaminie nie oznacza jednak dla konsumenta, że informacje tam zamieszczone będą
sprzeczne z przekazem jednoznacznie wynikającym z treści reklamy. Owe odesłanie nie
zawiera bowiem jakiejkolwiek sugestii, że dane zawarte w regulaminie odbiegają czy
modyfikują informacje zawarte w reklamie. Wskazówka wyjaśniająca dotyczy przy tym
pełnej oferty Spółki, a nie przedmiotu głównego hasła reklamowego – w tym przypadku ceny
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za połączenia. Brak zatem podstaw, by konsument właśnie w zakresie tej podstawowej
informacji o ofercie Spółki mógł spodziewać się jakichkolwiek odstępstw w regulaminie.
Przeciętny konsument nie musi i nie powinien samodzielnie szukać kluczowej
informacji na temat oferowanej promocji. Analizując wydźwięk reklamy, ocenia on przede
wszystkim ofertę cenową, szacując korzyść ekonomiczną wynikającą z oferty. W tym
przypadku, przeciętny konsument nie powinien domyślać się, że cena ta jest jedynie ceną
możliwą do uzyskania w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminach, tym
bardziej, że hasło reklamowe literalnie wskazuje „29 groszy za minutę do wszystkich”.
Ograniczoność pojemności nośników przekazu użytych podczas kampanii reklamowej
oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie” nie może zatem stanowić usprawiedliwienia ani
przyzwolenia do działania niezgodnego z prawem wyrażającego się we wprowadzaniu
konsumentów w błąd. Treść reklamy nie może być formułowana w taki sposób,
by wywoływać u konsumentów mylne wyobrażenie o istocie tj. głównej korzyści oferowanej
usługi. Nieprzekazanie przez Spółkę pełnej informacji o cenie reklamowanej usługi poprzez
zaniechanie wskazania, że eksponowana cena połączenia obowiązywała jedynie w przypadku
aktywowania przez użytkownika dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich” i pod
warunkiem pełnego wykorzystania limitu minut przyznanego w ramach tego pakietu, mogło
wprowadzać w błąd co do podstawowych cech (ceny) oferowanej usługi. Sposób prezentacji
oferty w trakcie kampanii reklamowej przez Spółkę jednoznacznie wskazuje zatem, że Spółka
dopuściła się zaniechania wprowadzającego w błąd.
Na podstawie treści reklamy telewizyjnej, radiowej, posterowej i internetowej,
przeciętny konsument mógł przyjąć, iż Spółka w usłudze MixPlus oferuje wszystkie
połączenia głosowe za 29 groszy za minutę, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek
dodatkowych czynności czy spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Wprawdzie
oferowana cena połączeń jawiła się jako niezwykle interesująca, była bowiem o połowę
niższa niż dotychczas oferowana przez Spółkę w ramach usługi MixPlus (58 groszy),
to jednak z uwagi na fakt, że cała kampania reklamowa tej oferty określanej jako „rarka”
skupiała się na eksponowaniu jej wyjątkowości i atrakcyjności cenowej, przeciętny
konsument mógł się spodziewać, że Spółka oferuje wszystkie połączenia po tak korzystnej
cenie.
Błędne wyobrażenie konsumenta o cenie połączeń w usłudze MixPlus tj. przekonanie,
że wszystkie połączenia w ramach tej usługi użytkownik może wykonywać w cenie 29 groszy
za minutę, powodowało korzystniejsze postrzeganie tej oferty przez konsumenta.
Wzmocnienie atrakcyjności oferty niewątpliwie prowadziło do zwiększenia zainteresowania
się nią przez potencjalnych nabywców. Należy przy tym mieć na względzie, że to właśnie
przesłanka ekonomiczna czyli cena lub szczególna korzyść cenowa wywiera szczególny
wpływ na decyzję konsumenta dotyczącą umowy. Wprowadzenie w błąd w tym przedmiocie
w sposób szczególny rzutuje zatem na prawidłowość podejmowanej decyzji rynkowej.
Konsument zainteresowany przekazem reklamowym i pozostający na skutek jego treści
w błędzie co do warunków oferty promocyjnej tj. faktycznych kosztów połączeń w usłudze
MixPlus, był skłonny zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
której by nie zawarł w przypadku posiadania pełnej wiedzy o ofercie. Uzasadnionym jest
zatem przyjęcie, że przeciętny konsument sugerując się brzmieniem powyżej wskazanych
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haseł reklamowych mógł podjąć decyzję dotyczącą umowy, której inaczej by nie podjął,
tj. mógł zainteresować się ofertą Spółki, podjąć działania zmierzające do zawarcia umowy ze
Spółką lub nawet zawrzeć umowę.
Decyzję konsumenta dotyczącą umowy - zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 pkt 7
u.p.n.p.r. - należy odnosić do podejmowania przez konsumenta decyzji co do tego, czy, w jaki
sposób i na jakich warunkach dokona zakupu lub zapłaci za produkt, bez względu na to, czy
konsument postanowi dokonać określonej czynności, czy też powstrzymać się od jej
dokonania. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r., zniekształcenie lub możliwość
zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta może dotyczyć etapu przed
zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.
Zaniechanie polegające na wprowadzeniu w błąd, jako rodzaj nieuczciwej praktyki rynkowej,
nie musi finalnie doprowadzić do dokonania przez przeciętnego konsumenta czynności
prawnej, której, gdyby nie działał na pod wpływem błędu, by nie podjął. Pojęcie „decyzji
dotyczącej umowy”, którą posługuje się ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym, ma bowiem szerszy zakres niż instytucja błędu uregulowana w art. 84 i n.
Kodeksu cywilnego. Oznacza to, iż elementem konstrukcyjnym decyzji konsumenta nie
należy czynić samego faktu jej dokonania, tj. w omawianym przypadku zawarcia umowy
z operatorem w ramach oferty promocyjnej „Rarka w MixPlusie”. Decyzja dotycząca umowy
w omawianym stanie faktycznym będzie sprowadzać się już do sytuacji, w której konsument
pod wpływem kampanii reklamowej zainteresuje się ofertą promocyjną „Rarka w MixPlusie”
lub podejmie działania zmierzające do zawarcia umowy ze Spółką, np. udając się do punktu
sprzedaży operatora celem uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej tej promocji, czy
też już z zamiarem skorzystania z niej, tj. zawarcia umowy. Kluczowe znaczenie przy
podjęciu przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy odgrywa wewnętrzne przekonanie
konsumenta, dokonany przez niego odbiór komunikatu reklamowego, który prowadzi do
przyjęcia oraz zrozumienia najważniejszych informacji, jakie płyną z ww. przekazu
marketingowego. Reklama stanowi specyficzny środek przekazu, posługujący się
niewątpliwie skrótami, hasłami i prezentujący najważniejsze informacje (często przy użyciu
alegorii i hiperbolizacji), które mają dotrzeć do potencjalnych klientów, usługobiorców
i skłonić ich do zainteresowania się reklamowanym produktem.
Okoliczność, iż konsument uzyska w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej
informację dotyczącą rzeczywistych warunków, do których odnosiła się kwestionowana
kampania reklamowa, nie wyłącza wprowadzającego w błąd charakteru działań Polkomtel.
Zainteresowanie się ofertą, sam fakt udania się do punktu sprzedaży, czy też zapoznania się
z jej zasadami na stronie internetowej Spółki pod wpływem błędnego przekazu reklamowego
wiąże się z podjęciem przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie
podjął i stanowi okoliczność obciążającą przedsiębiorcę. Wobec tego, fakt, iż konsument miał
możliwość poznania szczegółów oferty promocyjnej przy zawieraniu umowy – w punktach
sprzedaży, za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktując się z pracownikiem spółki
za pomocą infolinii – pozostają bez znaczenia dla oceny działań Spółki pod kątem zarzutu
bezprawności. Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w wyroku z dnia 19 grudnia 2007 r. (sygn. akt XVII AmA 64/07),
konsument, do którego reklama jest kierowana ma prawo do rzetelnej informacji już w chwili
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zapoznania się z reklamą bez konieczności zasięgania jej dopiero w miejscu sprzedaży
u przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania w sposób rzetelny
i prawdziwy o cechach oferowanego towaru już w reklamie, a klient zwabiony jego ofertą nie
ma obowiązku jej weryfikacji w miejscu sprzedaży.
Mając na względzie wskazane wyżej okoliczności, Prezes Urzędu uznał, że działanie
przedsiębiorcy, który reklamował swoje promocyjne usługi sugerując, że stawka 29 groszy za
minutę dotyczy każdego połączenia głosowego w usłudze MixPlus, podczas gdy stawka
29 groszy za minutę obowiązywała jedynie w przypadku aktywowania przez użytkownika
dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich” i pod warunkiem pełnego wykorzystania limitu
minut przyznanego w ramach tego pakietu, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową polegającą
na zaniechaniu wprowadzającym w błąd. Wobec powyższego, w ocenie Prezesa Urzędu,
zachodzą przesłanki uzasadniające uznanie takiego zachowania Polkomtel za nieuczciwą
praktykę rynkową polegającą na zaniechaniu wprowadzającym w błąd.
W celu wykazania, że zachowanie Spółki stanowi nieuczciwą praktykę rynkową
konieczne jest także wykazanie naruszenia klauzuli generalnej z art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r.,
tj. ogólnej definicji nieuczciwej praktyki rynkowej. Praktyka rynkowa będzie uznana
za nieuczciwą, jeśli pozostanie sprzeczna z dobrymi obyczajami i w sposób istotny
zniekształci lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed
zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po zawarciu.
W związku z powyższym Prezes Urzędu dokonał oceny zachowania Spółki
w kontekście naruszenia dobrych obyczajów oraz możliwości istotnego zniekształcenia
zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy, tj. na etapie
kierowania do niego komunikatu marketingowego.
Dobre obyczaje są klauzulą generalną, która podlega konkretyzacji na okoliczność
danego stanu faktycznego. Zgodnie z poglądem doktryny „sprzeczne z dobrymi obyczajami są
działania, które zmierzają do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego
przekonania u klienta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności (...), czyli takie działanie,
które potocznie określone jest jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od
przyjętych standardów postępowania” (K. Pietrzykowski red., Kodeks cywilny. Komentarz,
Warszawa 2002 r., s. 804). W niniejszej sprawie dobre obyczaje należy ocenić jako prawo do
rzetelnej i jednoznacznej informacji, jaką w ramach przekazu reklamowego przedsiębiorca
powinien kierować do przeciętnego konsumenta, przy uwzględnieniu oczywiście ograniczeń
wynikających z takiej formy prezentacji oferty. Do naruszenia tak rozumianych dobrych
obyczajów doszło na skutek przekazania przez Spółkę komunikatu reklamowego, który
błędnie sugerował, że stawka 29 groszy za minutę dotyczy każdego połączenia głosowego
w usłudze MixPlus. Pod wpływem tego komunikatu przeciętny konsument mógł nabrać
mylnego wyobrażenia o cechach reklamowanej usługi i podjąć decyzję dotyczącą umowy,
której – w przypadku posiadania pełnej i rzeczywistej wiedzy o oferowanej usłudze – by nie
podjął. Powyższe świadczy o możliwości zniekształcenia zachowania rynkowego
przeciętnego konsumenta w zakresie jego decyzji dotyczącej umowy.
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Wobec powyższego, w ocenie Prezesa Urzędu, zachowanie Spółki należy uznać za
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r., a sprecyzowaną
w art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 3 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 i 3 u.p.n.p.r.
Ad 3) Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów
Dla stwierdzenia przez Prezesa Urzędu stosowania praktyki określonej w art. 24 ust. 2
pkt 3 u.o.k.i.k. niezbędne jest wykazanie, że bezprawna praktyka przedsiębiorcy godzi
w zbiorowy interes konsumentów.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie objaśnia znaczenia pojęć
„godzenia w interesy konsumentów” oraz „zbiorowego interesu konsumentów”, wskazując
jedynie w art. 24 ust. 3, iż nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych
interesów konsumentów. Nie ulega jednak wątpliwości, że działanie przedsiębiorcy godzi
w interesy konsumentów wtedy, gdy wywołuje negatywne skutki w sferze ich praw
i obowiązków. Natomiast przez interes zbiorowy należy rozumieć interes dotyczący
konsumentów jako określonej zbiorowości. Stąd konkluzja, iż naruszenie zbiorowego interesu
konsumentów ma miejsce wówczas, gdy negatywnymi skutkami działań przedsiębiorcy
dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, mających status konsumentów. Do naruszenia
zbiorowego interesu konsumentów konieczne jest, żeby działanie przedsiębiorcy było
skierowane nie do konkretnej osoby, lecz do adresata, którego nie sposób z góry
indywidualnie oznaczyć. Działanie o takim charakterze jest w stanie wywołać niekorzystne
następstwa nie tylko w odniesieniu do konkretnych konsumentów, lecz wobec każdego
z członków zbiorowości. Przy tym zaistnienie przesłanki naruszenia zbiorowego interesu
konsumenta nie jest bezpośrednio uzależnione od liczby konsumentów, których interesy
zostały rzeczywiście naruszone wskutek działań przedsiębiorcy. Istotne jest to,
że przedmiotowe działanie może zagrozić, przynajmniej potencjalnie, interesom szerokiego
kręgu nieprofesjonalnych uczestników rynku.
W świetle przedstawionych powyżej okoliczności nie ulega wątpliwości,
iż kwestionowane zachowanie Spółki było dla konsumentów szkodliwe i godziło w ich
chronione prawem interesy. Prowadzona przez Spółkę kampania reklamowa oferty
promocyjnej „Rarka w MixPlusie” prowadziła do dezinformacji konsumentów, wywołując
u nich mylne wyobrażenie co do faktycznej ceny oferowanej usługi. Na skutek praktyki
Spółki doszło zatem do naruszenia interesu konsumentów rozumianego jako prawo do
rzetelnej i prawdziwej informacji, której konsumenci mogą oczekiwać od przekazu
reklamowego. Jednocześnie działanie Spółki mogło wpływać na decyzje konsumentów
w przedmiocie nabycia oferowanych usług. W konsekwencji mogło ono prowadzić
do uszczerbku finansowego konsumentów w postaci konieczności poniesienia opłat wyższych
niż mogliby się spodziewać, kierując się tylko informacjami prezentowanymi w reklamach.
Naruszony został zatem również ich interes stricte ekonomiczny.
W ocenie Prezesa Urzędu, nie ulega także wątpliwości, iż interesy konsumentów,
w które godzi zakwestionowane działanie, mają charakter zbiorowy. Zarówno oferta
promocyjna „Rarka w MixPlusie”, jak i cała kampania reklamowa dotycząca tej oferty były
bowiem kierowane do bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców. Ich adresatami byli przy tym
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zarówno dotychczasowi klienci Polkomtel, zainteresowani polepszeniem warunków
cenowych usług, jak i osoby dotychczas niekorzystające z usług tego przedsiębiorcy. Tym
samym kwestionowane przez Prezesa Urzędu działania Polkomtel naruszały interes
nieograniczonej liczby konsumentów, których nie sposób zindywidualizować. Oczywistym
jest również, że bezprawne zachowanie Spółki nie dotyczyło wyłącznie interesów
poszczególnych osób, dotkniętych skutkami niedozwolonej praktyki stosowanej przez
tę Spółkę, lecz naruszało ono uprawnienia szerokiego kręgu konsumentów.
Mając powyższe na względzie Prezes Urzędu stwierdził, że zostały spełnione łącznie
wszystkie przesłanki dla zakwalifikowania opisanego zachowania Spółki jako praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określonej w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zaniechanie stosowania praktyk
Dyspozycja art. 27 ust. 1 i 2 u.o.k.i.k. stanowi, iż nie wydaje się decyzji o uznaniu
praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej
stosowania, jeżeli przedsiębiorca zaprzestał stosowania praktyki. W takim przypadku Prezes
Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Prezes Urzędu stwierdził bowiem,
że praktyka opisana w sentencji niniejszej decyzji miała charakter czasowy. Nieuczciwa
praktyka Polkomtel związana z prowadzeniem kampanii reklamowej trwała do dnia
30 września 2009 r. tj. ostatniego dnia wykorzystywania przez Spółkę środków masowego
przekazu do promowania oferty „Rarka w MixPlusie”. W związku z tym, że od dnia
1 października 2009 r. Polkomtel zaprzestał prowadzenia kampanii reklamowej dotyczącej
ww. oferty uznać należy, iż z datą tą zaniechał stosowania praktyki opisanej w pkt. I sentencji
decyzji.
Mając powyższe na uwadze należało orzec, iż Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie
stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 3 u.o.k.i.k. polegającą na prezentowaniu w ramach kampanii reklamowej oferty
promocyjnej „Rarka w MixPlusie” haseł reklamowych „29 gr/min do wszystkich” oraz
„Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę do wszystkich”, sugerujących, że stawka
29 groszy za minutę dotyczyła każdego połączenia głosowego w usłudze MixPlus, podczas
gdy stawka 29 groszy za minutę obowiązywała jedynie w przypadku aktywowania przez
użytkownika dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich” i pod warunkiem pełnego
wykorzystania limitu minut przyznanego w ramach tego pakietu, co stanowiło nieuczciwą
praktykę rynkową w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 1
oraz ust. 4 pkt 1 i 3 u.p.n.p.r. i stwierdzić zaniechanie jej stosowania z dniem 1 października
2009 r.
Należy podnieść, że w toku niniejszego postępowania Spółka pismem z dnia 21 lipca
2011 r. wniosła o wydanie w przedmiotowej sprawie decyzji na podstawie art. 28 u.o.k.i.k.
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Zaistniały zatem przesłanki, aby poddać ocenie zasadność rozstrzygnięcia sprawy w oparciu
o art. 28 ww. ustawy, który stanowi, że jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione – na podstawie
okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu lub będących podstawą
wszczęcia postępowania – że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24,
a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia
lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes
Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań. Jak wynika
z powyższego, propozycje zobowiązań przedsiębiorcy nie są wiążące dla Prezesa Urzędu
albowiem decyzja w tym zakresie należy do kategorii decyzji uznaniowych.
Należy podkreślić, że podejmując decyzję o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu
wniosku przedsiębiorcy o wydanie decyzji zobowiązującej go do wykonania określonych
działań, bez merytorycznego rozstrzygnięcia, czy działania te stanowią praktyki określone
w art. 24 u.o.k.i.k., Prezes Urzędu bierze pod uwagę całokształt okoliczności rozstrzyganej
sprawy, w tym materiał dowodowy zebrany w aktach postępowania, rodzaj naruszeń
przedsiębiorcy, jak również skutki uwzględnienia przedmiotowego wniosku.
Zgodnie z treścią art. 28 ww. ustawy, decyzję na podstawie tego artykułu wydaje się
w przypadku uprawdopodobnienia naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów ustawy.
Wydanie takiej decyzji, bez potrzeby przeprowadzenia w sprawie postępowania
dowodowego, służy skróceniu okresu trwania postępowania. Decyzja na podstawie
art. 28 ustawy wydana jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca pierwszy reaguje na sygnał
o stosowanych przez niego praktykach, sam stara się zapobiegać naruszeniom, a tym samym
nie daje podstaw do prowadzenia w sprawie postępowania dowodowego. W niniejszym
postępowaniu przedsiębiorca od początku kwestionował fakt stosowania praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów i nie zgadzał się z postawionym mu zarzutem.
Z wnioskiem o nałożenie na niego zobowiązania w trybie art. 28 u.o.k.i.k. Polkomtel wystąpił
ponad pół roku po wszczęciu przeciwko niemu postępowania, a zatem na etapie, kiedy Prezes
Urzędu w znacznej części przeprowadził już postępowanie dowodowe w sprawie.
W ocenie Prezesa Urzędu, również treść zobowiązania przedstawionego przez Spółkę
nie uzasadniała w okolicznościach przedmiotowej sprawy przyjęcia wniosku Spółki.
Propozycja zobowiązania przedstawiona w połowie 2011 r. ograniczała się do niestosowania
przez Spółkę zarzucanej jej praktyki, podczas, gdy bezspornym jest, że Spółka zaniechała tej
praktyki już z dniem 1 października 2009 r. Zobowiązanie zaproponowane przez Spółkę,
wobec faktu wcześniejszego zaniechania praktyki, nie mogło wywrzeć jakichkolwiek
dodatkowych skutków w sferze praw konsumentów. W przypadku przedsiębiorcy, który
zaniechał już stosowania praktyki, zobowiązanie powinno zmierzać do zniwelowania
negatywnych skutków praktyki; cel w postaci zaniechania praktyki został już bowiem
osiągnięty. W niniejszym postępowaniu przedsiębiorca, oprócz zobowiązania się do
niestosowania praktyki, nie przedstawił jakichkolwiek propozycji, które mogłyby wywrzeć
wpływ na poniesione przez konsumentów ekonomiczne skutki stosowania praktyki.
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Z uwagi na powyższe okoliczności, w ocenie Prezesa Urzędu, w przedmiotowej
sprawie brak było podstaw do uwzględnienia wniosku Spółki o wydanie decyzji
zobowiązaniowej.
Wobec powyższego Prezes UOKiK orzekł jak w pkt. I sentencji decyzji.
Pkt II sentencji decyzji - nakazanie publikacji decyzji.
Prezes Urzędu nałożył na Spółkę, na podstawie art. 26 ust. 2 u.o.k.i.k. w zw. z art. 27
ust. 4 w zw. z art. 27 ust. 2 u.o.k.i.k. obowiązek publikacji decyzji w całości na koszt
Polkomtel na stronie internetowej przedsiębiorcy www.plus.pl, w ten sposób, że odnośnik do
treści decyzji powinien zostać umieszczony na stronie głównej www.plus.pl oraz
utrzymywania jej na ww. stronie internetowej przez okres 6 miesięcy, a ponadto jednokrotną
publikację sentencji decyzji na koszt Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie
30 (trzydzieści) dni od daty uprawomocnienia się decyzji na jednej z pięciu pierwszych stron
dziennika o zasięgu ogólnopolskim ze średnim nakładem dziennym w wysokości co najmniej
100 000 (sto tysięcy) egzemplarzy w module obejmującym co najmniej 25% strony, czarną
czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 12 (dwanaście) punktów na białym tle.
Wobec decyzji wydawanych na podstawie art. 27 ust. 2 u.o.k.i.k. odpowiednie
zastosowanie ma przepis art. 26 ust. 2 u.o.k.i.k. Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów oraz stwierdzająca zaniechanie jej stosowania może zatem
w związku z powyższym odesłaniem zawierać elementy dodatkowe w postaci: zobowiązania
przedsiębiorcy do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o określonej treści
lub formie oraz zobowiązania do publikacji decyzji w całości lub w części na koszt
przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie Prezes Urzędu zdecydował o zastosowaniu drugiego
z ww. dodatkowych środków.
Należy wskazać, że zamieszczenie w decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania elementów
dodatkowych z uwagi na jej charakter ma zmierzać do osiągnięcia innych celów niż te, które
są stawiane odpowiednim postanowieniom zawartym w decyzji wydanej na podstawie art. 26
ust. 1 u.o.k.i.k. Decyzja z art. 27 ust. 1 u.o.k.i.k. jest bowiem wydawana w sytuacji, gdy
przedsiębiorca nie stosuje już praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Celem
umieszczenia w niej elementów dodatkowych nie jest więc dążenie do wyeliminowania jej
skutków. Celem przyjętego rozwiązania – w ramach którego Spółka na forum publicznym
„przyznaje się” do stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – jest
realizacja funkcji edukacyjnej oraz prewencyjnej wobec innych uczestników rynku - zarówno
przedsiębiorców, jak i konsumentów.
W niniejszej sprawie doszło do naruszenia podstawowego prawa konsumentów, jakim
pozostaje prawo do informacji. Mając na uwadze przedmiotowe dobro podlegające ochronie
prawnej, Prezes Urzędu uznał za zasadne nakazanie podania do wiadomości szerokiego kręgu
odbiorców informacji o praktyce Spółki, która została uznana za bezprawną. Spełni
to niewątpliwe funkcję wychowawczą wobec konsumentów, stanowiąc element edukacji
konsumenckiej. Należy zakładać, że informowanie konsumentów o bezprawnych praktykach
przedsiębiorców wpłynie na wzrost świadomości konsumenckiej, wskutek czego konsumenci
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będą w przyszłości uważniej analizować kierowane do nich przekazy reklamowe. Omawiany
nakaz publikacji będzie realizować także funkcję prewencyjną w odniesieniu do innych
profesjonalnych uczestników rynku, których nie należy ograniczyć wyłącznie do operatorów
telekomunikacyjnych. Publikacja ma stanowić czytelną informację dla przedsiębiorców, jakie
wymogi powinien spełniać rzetelny i niewprowadzający w błąd przekaz reklamowy,
a jednocześnie ostrzegać, iż w przypadku braku dochowania wymaganych standardów
i zastosowania podobnej praktyki muszą liczyć się z określonymi sankcjami.
Mając na uwadze powyższe, orzeka się jak w punkcie II sentencji niniejszej decyzji.
Pkt III sentencji decyzji – kara pieniężna
Stosownie do art. 106 ust. 1 pkt 4 u.o.k.i.k., Prezes Urzędu może nałożyć na
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 u.o.k.i.k. Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów wprowadza zatem zasadę fakultatywności nakładania kar przez
Prezesa Urzędu na przedsiębiorców, którzy dopuścili się stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów. Przedmiotowa ustawa nie przesądza bezwzględnie
wysokości kary nakładanej przez Prezesa Urzędu, który decydując o tym w każdym
konkretnym przypadku, kieruje się założeniem, że sankcja musi spełniać zarówno funkcję
represyjną (penalną), jak i prewencyjną (dyscyplinującą) oraz wychowawczą (edukacyjną).
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108 u.o.k.i.k., Prezes
Urzędu powinien wziąć pod uwagę w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
naruszenia ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy (art. 111 u.o.k.i.k.).
W pkt. I sentencji niniejszej decyzji uznano określone działanie Spółki za praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzono zaniechanie jej stosowania.
Praktyka ta polegała na prezentowaniu w ramach kampanii reklamowej oferty promocyjnej
„Rarka w MixPlusie” haseł reklamowych „29 gr/min do wszystkich” oraz „Rarka
w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę do wszystkich”, sugerujących, że stawka 29 groszy za
minutę dotyczyła każdego połączenia głosowego w usłudze MixPlus, podczas gdy stawka
29 groszy za minutę obowiązywała jedynie w przypadku aktywowania przez użytkownika
dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich” i pod warunkiem pełnego wykorzystania limitu
minut przyznanego w ramach tego pakietu, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową
w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt oraz ust. 4 pkt 1 i 3
u.p.n.p.r. oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Za udowodnione należy uznać,
iż doszło do naruszenia przez Spółkę określonego w art. 24 u.o.k.i.k. zakazu w sposób
określony w sentencji niniejszej decyzji.
W przedmiotowej sprawie, z uwagi na charakter stosowanej przez Spółkę praktyki,
przejawiający się we wprowadzaniu konsumentów w błąd oraz z uwagi na wysoki stopień
naruszenia interesu publicznego, Prezes Urzędu uznał za zasadne skorzystanie
z przysługującego mu na mocy przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
uprawnienia do nałożenia kary pieniężnej.
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Przy nakładaniu kary istnieje konieczność spełnienia przesłanek podmiotowych,
tj. stwierdzenia, że określone w ww. przepisie naruszenie dokonane było co najmniej
nieumyślnie. W świetle obowiązujących przepisów prawa nieumyślność naruszenia
przepisów ustawy nie wyklucza istnienia podstaw do nałożenia na przedsiębiorcę kary
pieniężnej. Stwierdzenie nawet nieumyślnego naruszenia ustawy daje bowiem podstawę do
nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 4 u.o.k.i.k.
W zgromadzonym materiale dowodowym nie ma jednoznacznych przesłanek
wyraźnego zamiaru Spółki naruszenia interesów konsumentów. Należy jednak wskazać, że na
profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego spoczywa obowiązek dochowania należytej
staranności przy ocenie zgodności ich działań z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego
też, zdaniem Prezesa Urzędu, Polkomtel przystępując do prowadzenia kampanii reklamowej
będącej przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego powinien uwzględnić
wszelkie okoliczności dotyczące treści przekazywanych w reklamie, w tym także potrzebę
ochrony interesów konsumentów rozumianych jako prawo do prawdziwej i nie
wprowadzającej w błąd informacji, a w przeciwnym razie - uwzględniać możliwość
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W świetle powyższych okoliczności
uzasadnione jest stwierdzenie, że działanie Spółki opisane w punkcie 1 sentencji decyzji
miało charakter zawiniony.
Zgodnie z zeznaniem podatkowym CIT-8 Spółki za rok 2010, przychód Spółki
w roku poprzedzającym wydanie niniejszej decyzji wyniósł […..] zł. Stąd maksymalny
wymiar kary, który zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami mógłby stanowić 10%
przychodów Spółki, mógłby wynieść ok. [……….] zł.
Ustalenie kary w przedmiotowej sprawie miało charakter dwuetapowy,
co spowodowane było zaistnieniem w postępowaniu okoliczności mających wpływ na jej
wysokość. Ustalając wymiar kary pieniężnej Prezes Urzędu w pierwszej kolejności dokonał
oceny wagi stwierdzonej praktyki i na tej podstawie ustalił kwotę bazową, stanowiącą
podstawę do dalszych ustaleń wysokości kary, a następnie – w oparciu o zaistniałe w sprawie
okoliczności mające wpływ na wysokość kary – dokonał gradacji ustalonej kwoty bazowej.
W powyższym kontekście wzięto pod uwagę, iż praktyka stosowana przez Spółkę
godziła w zbiorowe interesy konsumentów na etapie przedkontraktowym, którego istotą jest
zachowanie przedsiębiorcy ukierunkowane na pozyskiwanie konsumentów lub złożenie
oferty konsumentom, mające na celu skłonienie do zawarcia kontraktu. W przedmiotowej
kampanii reklamowej, trwającej od 7 września 2009 r. do 30 września 2009 r., odwoływano
się do promocyjnej oferty – wskazującej na wyjątkowo atrakcyjne ceny połączeń do
wszystkich. Kampania ta mogła wprowadzać w błąd co do rzeczywistych cech i ceny
oferowanych usług. Podnieść przy tym należy, iż cena reklamowanej usługi stanowi
podstawową informację dla potencjalnego klienta zainteresowanego ofertą Spółki, tym
bardziej gdy jest ona w sposób szczególny eksponowana przez przedsiębiorcę w przekazach
reklamowych, jak miało to miejsce w omawianym przypadku. Tego typu zachowanie godzi
więc w interes konsumentów, jakim jest prawo do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
której konsument może oczekiwać od kierowanego do niego przekazu reklamowego. Pod
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wpływem zafałszowanej informacji konsumenci mogli podejmować decyzje dotyczące
skorzystania z oferty Spółki, w wyniku czego zagrożone zostały także ich istotne interesy
ekonomiczne. Prezes Urzędu miał przy tym na względzie, iż zakwestionowana praktyka
wymierzona była we wszystkich konsumentów zainteresowanych wykonywaniem tanich
połączeń telekomunikacyjnych, a zatem zakres oddziaływania praktyki był znaczny.
Ustalając wagę naruszenia przypisanego Spółce Prezes Urzędu miał także na uwadze,
że nie wszystkie środki reklamy stosowane w prowadzonej kampanii mogły wprowadzać
konsumentów w błąd. Charakter wprowadzający w błąd miały przekazy zawarte w reklamie
telewizyjnej, radiowej, internetowej i posterowej. W ulotkach reklamowych konsumenci
otrzymywali natomiast już wyczerpujące informacje na temat oferowanych usług,
co wpływało na mniejszy stopień potencjalnego zniekształcenia zachowania rynkowego
konsumentów. Prezes UOKiK wziął przy tym pod uwagę, że okres stosowania przypisanej
Polkomtelowi praktyki był stosunkowo krótki, to jest wynosił mniej niż miesiąc.
Powyższe okoliczności pozwoliły Prezesowi Urzędu na oszacowanie wagi tego
naruszenia na poziomie […] % przychodu osiągniętego przez Spółkę w 2010 r. Ustalona
przez Prezesa Urzędu kwota bazowa stanowiąca równowartość [….] % przychodu
osiągniętego przez Spółkę wynosi zatem [....] zł (słownie: […]).
Dokonując ustalenia ostatecznego wymiaru kary pieniężnej nakładanej na Spółkę
Prezes Urzędu dokonał również oceny zaistniałych w postępowaniu okoliczności łagodzących
i obciążających.
W opinii W opinii Prezesa Urzędu w niniejszej sprawie nie występują jakiekolwiek
okoliczności łagodzące, które uzasadniałyby zmniejszenie ustalonej kwoty bazowej kary.
Wprawdzie Prezes Urzędu stwierdził zaniechanie stosowania praktyki przez Spółkę, jednak
okoliczność ta nie wynikała z wyrażonej przez Spółkę woli zaprzestania stosowania
bezprawnych działań, ale z samego charakteru kampanii reklamowej, która miała zamknięte
ramy czasowe. Wobec powyższego w niniejszej sprawie nie może być mowy o potraktowaniu
zaniechania stosowania praktyk przez Spółkę jako okoliczności łagodzącej.
Jako okoliczność obciążającą wzięto natomiast pod uwagę, iż kwestionowane
działania Spółki objęły swym zasięgiem obszar całego kraju. Prezes Urzędu uznał,
iż zaistniała w niniejszej sprawie okoliczność obciążająca uzasadnia zwiększenie
wyjściowego poziomu kary o […..] %.
W świetle powyższych okoliczności wysokość kary ustalono na poziomie […..] zł
(słownie: […….]zł). Oznacza to, że nałożona na Spółkę kara pieniężna mieści się w granicach
wyznaczonych przez art. 106 ust. 1 pkt 4 u.o.k.i.k. i jednocześnie stanowi ok. [….]%
przychodu osiągniętego przez Spółkę w 2010 r. oraz ok. […..] % kary, jaką Prezes Urzędu
miał prawo nałożyć na przedsiębiorcę.
Nakładając niniejszą decyzją karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu wziął pod uwagę, że ma ona:
po pierwsze – charakter represyjny (nakładana jest za naruszenie ustawowych zakazów),
po drugie – prewencyjny (ma zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości i zniechęcać
do naruszania prawa), zaś zagrożenie nimi, czyli potencjalna możliwość nałożenia kary przez
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Prezesa Urzędu – nadaje jej charakter dyscyplinujący (wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r.,
III SK 31/04).
W ocenie Prezesa Urzędu, wymierzona kara jest adekwatna do okresu, stopnia oraz
okoliczności naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Mając na uwadze powyższe, orzeka się jak w pkt. III sentencji niniejszej decyzji.
Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w związku z art. 47928 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Warszawie.

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów karę pieniężną
należy uiścić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji na
następujące konto Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
NBP O/O Warszawa 51101010100078782231000000.
Przy dokonywaniu wpłaty na powyższe konto należy dopisać numer decyzji Prezesa
UOKiK stanowiącej podstawę jej dokonania.

Dyrektor Delegatury UOKIK
w Warszawie
/podpis/
Otrzymują:
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