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1
Wyjaśnienia
w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa
1
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Prezes Urzędu
przyjmuje niniejsze Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.2
Celem Wyjaśnień jest zwiększenie transparentności w zakresie metodologii ustalania wysokości kar na podstawie ustawy za
naruszenia, o których mowa powyżej. Wyjaśnienia pozwolą na dokonanie przez przedsiębiorcę wstępnego oszacowania kary, którą
mogłoby być zagrożone działanie niezgodne z przepisami ustawy.
Wyjaśnienia nie mają na celu, ani nie mogą regulować materii karania w sposób szerszy, ani tym bardziej sprzeczny z przepisami
ustawy. Wskazują one wyłącznie sposoby ustalania wysokości kar przewidzianych ustawą.
Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, niemniej jednak fakt ich opublikowania należy interpretować w ten sposób, iż
Prezes Urzędu będzie ustalał kary pieniężne w oparciu o zamieszczone w Wyjaśnieniach kryteria.
1. Przychód właściwy
Podstawą obliczenia wysokości kary pieniężnej jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary.
1
2

Prezes Urzędu.
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2. Waga naruszenia
2.1 Naruszenia na etapie kontraktowania
Podziału naruszeń dokonano ze względu na etap kontraktowania (zawierania umowy), na jakim doszło do naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów. Uznano, iż etap kontraktowania ma wpływ na poziom swobody w podejmowaniu decyzji rynkowych przez
konsumentów, co z kolei decyduje o wadze naruszenia.
Dokonano zatem gradacji, w której jako najpoważniejsze uznano naruszenia zbiorowych interesów konsumentów dokonywane na
etapie wykonywania kontraktu, a w dalszej kolejności naruszenia na etapie zawierania kontraktu oraz naruszenia na etapie
przedkontraktowym. Prezes Urzędu wyróżnia trzy rodzaj naruszeń:
a) naruszenie na etapie przedkontraktowym, którego istotą jest zachowanie przedsiębiorcy ukierunkowane na pozyskiwanie
konsumentów lub złożenie oferty konsumentom, mające na celu skłonienie do zawarcia kontraktu
od 0,02 do 0,3 % przychodu,
b) naruszenie na etapie zawierania kontraktu, którego istotą jest zachowanie przedsiębiorcy wobec konsumenta, wyrażającego
zamiar zawarcia kontraktu polegające na naruszeniu przepisów prawa wpływające na treść kontraktu
od 0,05% do 0,6% przychodu,
c) naruszenie na etapie wykonywania kontraktu, którego istotą jest zachowanie przedsiębiorcy polegające na wykorzystaniu
przewagi wynikającej z zawarcia kontraktu poprzez zniekształcanie wynikających z przepisów praw i obowiązków stron kontraktu

od 0,1% do 0,7% przychodu.
Waga naruszenia, poprzez ocenę jego szkodliwości będzie oceniana w ramach każdej kategorii. Waga naruszenia będzie
znajdowała odzwierciedlenie w wysokości kary. Waga naruszenia winna być ustalana w oparciu o kryteria obiektywne mające
zobrazować wpływ naruszenia na sytuację konsumentów, w tym okres trwania naruszenia.
2.2 Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do rejestru
Jako odrębną kategorię wyodrębniono naruszenia zbiorowych interesów konsumentów polegające na stosowaniu niedozwolonych
postanowień umownych wpisanych do rejestru3 prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Zadecydowała o tym specyficzna dla tej
kategorii przesłanka bezprawności, wynikająca jedynie z tożsamości badanych postanowień umownych z postanowieniami uznanymi
za niedozwolone i wpisanymi do rejestru, nie zaś z przepisów ogólnie obowiązujących.
Za każde niedozwolone postanowienie umowne kwota bazowa będzie wynosić od 0,02% do 0,1% przychodu.
W przypadku kumulacji naruszeń polegających na stosowaniu niedozwolonych postanowień umownych kwota bazowa nie
przekroczy 0,6% przychodu.
Gradacja poszczególnych klauzul dokonywana będzie z uwzględnieniem stopnia ich szkodliwości dla interesów ekonomicznych4
konsumentów, w tym okres trwania naruszenia.
3. Kwota bazowa
Kwota ustalona w oparciu o kryterium, określone w pkt 2 stanowi kwotę bazową służącą do ustalania wysokości kary według
kryteriów wskazanych poniżej.
Kwota bazowa może być zmniejszona - jednak nie więcej niż o 80% - jeżeli udział przychodów przedsiębiorcy z działalności, której
dotyczy zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w przychodzie, o którym mowa w pkt 1, jest niewielki.
4. Okoliczności łagodzące i obciążające
Okoliczności stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów mogą wpłynąć na obniżenie lub podwyższenie
wymiaru kary. Okoliczności łagodzące i obciążające będą oceniane przy uwzględnieniu kontekstu sprawy. Co do zasady poszczególne
okoliczności łagodzące lub obciążające mają różną wagę. W związku z tym procent, o jaki ustalona kwota bazowa będzie mogła ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu będzie różny.
4.1 Okoliczności łagodzące
Jako okoliczności łagodzące traktowane są w szczególności:
a) zaniechanie przez przedsiębiorcę stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przed wszczęciem postępowania
przez Prezesa UOKiK, bądź niezwłocznie po jego wszczęciu - zmniejszenie o 30%;
b) aktywne współdziałanie z Prezesem UOKiK w trakcie postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia postępowania - zmniejszenie do 20%;
c) pozytywna reakcja na wszczęcie postępowania poprzez podjęcie działań mających na celu zaprzestanie praktyki, jakkolwiek nie
stanowiących pełnego zaprzestania - zmniejszenie o 10%-20%;
d) dobrowolna rekompensata osobom poszkodowanym szkody poniesionej na skutek naruszenia - zmniejszenie o 10%-20%.
3

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie
przedsiębiorcy polegające na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych
za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kodeks postępowania cywilnego. Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone,
prowadzi Prezes Urzędu na podstawie prawomocnych wyroków uwzględniających powództwo, które Prezesowi Urzędu przesyła sąd ochrony
konkurencji i konsumentów (art. 47945 k.p.c.). Rejestr jest dostępny na stronach www.uokik.gov.pl.
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Pod pojęciem interesów ekonomicznych konsumentów należy rozumieć zarówno naruszenie interesów stricte ekonomicznych (o wymiarze
majątkowym), jak również uniemożliwienie konsumentom dokonywania transakcji handlowych z przedsiębiorcami przy całkowitym zrozumieniu
rzeczywistego sensu ekonomicznego i prawnego warunków dokonywanych czynności na etapie przedkontraktowym oraz w czasie wykonywania
umowy, czego urzeczywistnieniem jest m.in. abstrakcyjnie pojmowane prawo do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w komunikacji pomiędzy
przedsiębiorcą a konsumentem.
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4.2 Okoliczności obciążające
Jako okoliczności obciążające traktowane są w szczególności:
a) umyślność naruszenia - zwiększenie o 50%, z zastrzeżeniem przypadku naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień
umownych wpisanych do rejestru przez przedsiębiorcę stosującego postanowienie uznane za niedozwolone w wyniku
powództwa wytoczonego wobec niego, w którym zwiększenie nastąpi o 100%;
b) uprzednie stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, przy czym jako okoliczność szczególnie obciążającą
uznaje się powtórne, umyślne naruszenie tego samego rodzaju (obejmujące ten sam sposób naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów, np. reklama wprowadzająca w błąd, stosowanie klauzul wpisanych do rejestru) - zwiększenie o 25%-35%;
c) znaczny zasięg terytorialny naruszenia:
- zasięg ogólnopolski - zwiększenie o 20%
- zasięg ponadlokalny - zwiększenie o 5%-10%;
d) znaczne korzyści uzyskane w związku ze stosowaniem stwierdzonej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów zwiększenie o 10%-20%.
4.3 W przypadku kumulacji okoliczności łagodzących kara nie może zostać zmniejszona o więcej niż 90%
kwoty bazowej.
4.4 W przypadku kumulacji okoliczności obciążających kara nie może zostać zwiększona o więcej niż 200%
kwoty bazowej.
5. Nadzwyczajne podwyższenie kary
Jeżeli nadzwyczajne okoliczności sprawy, takie jak w szczególności: wyjątkowa szkodliwość działań, wielokrotne uprzednie
stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, wskazują, że kara ustalona według kryteriów wskazanych
w pkt. 2-4 nie spełni swoich celów, Prezes UOKiK może podwyższyć nakładaną karę.
6. Maksymalna wysokość kary
Nałożona kara nie może przekraczać 10% przychodów przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Jeżeli wysokość
ustalonej kary przekracza tę wartość, karę nakłada się w maksymalnej wysokości.
7. Kara w szczególnie niskiej wysokości
Prezes UOKiK może nałożyć karę w szczególnie niskiej wysokości, jeśli wystąpią okoliczności, które w ocenie Prezesa UOKiK
zapewnią, iż kara w niższej wysokości spełni swoje cele.
Warszawa, luty 2009 r.
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DECYZJA
z dnia 5 grudnia 2008 r
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i PTK - Centertel Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy w zakresie wskazanym we wniosku
(Nr DKK-94/2008)
I. Na podstawie art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
i PTK - Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na
dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, POLKOMTEL S.A. z siedzibą
w Warszawie, Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i PTK - Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wspólnego przedsiębiorcy w zakresie wskazanym we wniosku.
UZASADNIENIE
W dniu 8 sierpnia 2008 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”
lub „organem antymonopolowym”, zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na utworzeniu przez P4 Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „P4”, POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „POLKOMTEL”, Polską Telefonię
Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „PTC”, i PTK - Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej
„Centertel”, wspólnego przedsiębiorcy.
W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem
łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył
równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, zwanej dalej również „ustawą o ochronie konkurencji”, przy czym jednocześnie łączny obrót tych przedsiębiorców
przekroczył równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,
a utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy
o ochronie konkurencji, a także w związku z tym, że nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek
wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji, wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji,
zostało w tej sprawie wszczęte postępowanie antymonopolowe. […]
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W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje.
P4 (aktywny uczestnik koncentracji) działalność na polskim rynku świadczenia usług w ruchomych, publicznych sieciach
telefonicznych w Polsce rozpoczęła w 2007 r. Podstawowa działalność spółki polega na świadczeniu usług w ruchomych, publicznych
sieciach telefonicznych na rynku detalicznym w zakresie detalicznego świadczenia usług głosowych w telefonii ruchomej oraz
detalicznego świadczenia usług transmisji danych w telefonii ruchomej. Swoje usługi oferuje pod marką Play. P4 działa w oparciu
o roaming krajowy z POLKOMTEL i równolegle rozbudowuje własną sieć zgodnie z wymogami licencji na sieć komórkową trzeciej
generacji (UMTS), uzyskaną przez Spółkę w maju 2005 roku.
P4 posiada dwie spółki zależne 3G Network Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmującą się nabywaniem urządzeń
niezbędnych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz Germanos Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzącą
działalność w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów na świadczenie usług telefonii komórkowej, zarówno w systemie
abonamentowym (post-paid), jak i w systemie przedpłaconym (pre-paid), między operatorem sieci komórkowej a ostatecznym
użytkownikiem.
P4 należy do grupy kapitałowej Novator, która kontroluje szeroki portfel spółek na całym świecie. W zakresie świadczenia usług
telefonii ruchomej do grupy tej, poza P4, należy fiński i estoński operator - Elisa Oy.
POLKOMTEL (aktywny uczestnik koncentracji) rozpoczął działalność w 1996 r. na podstawie Koncesji nr 3/96/GSM1. Podstawowa
działalność Spółki polega na świadczeniu usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym w zakresie
detalicznego świadczenia usług głosowych w telefonii ruchomej oraz detalicznego świadczenia usług transmisji danych w telefonii
ruchomej, a także na świadczeniu usług dostępu i rozpoczynania połączeń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym. POLKOMTEL
prowadzi działalność w zakresie kompleksowych usług telekomunikacyjnych przeznaczonych zarówno dla klientów biznesowych, jak
i indywidualnych, oferowanych pod markami: PLUS (system abonamentowy), SIMPLUS - telefony na kartę (system przedpłacony),
MIXPLUS (system łączący elementy abonamentu i usługi przedpłaconej), Sami Swoi (system przedpłacony), iPlus - bezprzewodowy
dostęp do Internetu. Ponadto działa w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej. […]
W dniu 7 lipca 2008 r. Prezes Urzędu decyzją Nr DKK-53/2008 wydał zgodę na przejęcie przez POLKOMTEL kontroli nad Liberty
Poland S.A. z siedzibą w Bytomiu - spółką prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych i akcesoriów
telefonicznych oraz dystrybucji usług telefonii ruchomej.
PTC (aktywny uczestnik koncentracji) rozpoczął działalność w 1996 r. na podstawie Koncesji nr 2/96/GSM2. Podstawowa
działalność Spółki polega na świadczeniu usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym w zakresie
detalicznego świadczenia usług głosowych w telefonii ruchomej, oraz detalicznego świadczenia usług transmisji danych w telefonii
ruchomej, a także na świadczeniu usług dostępu i rozpoczynania połączeń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym. PTC jest
operatorem sieci Era, Era TAK TAK oraz ERA BIZNES i Heyah. Oferuje usługi dla klientów indywidualnych (Era), instytucjonalnych
(ERA BIZNES) oraz w systemie pre-paid (Era TAK TAK i Heyah). Oferta firmy obejmuje usługi głosowe oraz m.in. usługi transmisji
danych, w tym bezprzewodowy dostęp do Internetu z usługą blueconnect oraz usługi multimedialne na platformie Era Omnix. Ponadto
prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej.
PTC należy go grupy kapitałowej Deutsche Telecom, której główną działalnością jest dostarczanie usług telekomunikacyjnych oraz
teleinformatycznych na wielu rynkach oraz w wielu krajach. […]
Centertel (aktywny uczestnik koncentracji) rozpoczęła działalność w 1991 r. jako pierwszy w Polsce operator komórkowy w systemie
NMT450i. Jesienią 2005 r. rozpoczęła oferowanie swoich usług pod nową marką - Orange, zastępując nią markę Idea. Centertel działa
głównie w zakresie świadczenia usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym obejmujących
detaliczne świadczenie usług głosowych w telefonii ruchomej, oraz detaliczne świadczenie usług transmisji danych w telefonii
ruchomej, a także działa w zakresie świadczenia usług dostępu i rozpoczynania połączeń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym
i świadczenia usług telefonii stacjonarnej.
Centertel należy do grupy kapitałowej France Telecom, która kontroluje szeroki portfel spółek działających głównie w zakresie
świadczenia usług telefonii ruchomej w wielu krajach europejskich. W Polsce do grupy tej należy Telekomunikacja Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność w zakresie telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do Internetu,
dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz transmisji danych oraz jej spółki zależne, które prowadzą działalność m.in. w zakresie:
świadczenia usług transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych
użytkownikom końcowym (Emitel Sp. z o.o.), świadczenia usług w zakresie portalu internetowego i baz danych (Wirtualna Polska S.A.),
projektowania oraz wykonywania infrastruktury telekomunikacyjnej (Telefon 2000 Sp. z o.o.) oraz inwestowania i zarządzania
inwestycjami (TPSA Finance B.V., TPSA Eurofinance B.V.).
Nowy przedsiębiorca (pasywny uczestnik koncentracji) będzie prowadził działalność na hurtowym rynku świadczenia
audiowizualnych usług medialnych, głównie w zakresie rozsiewczej telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. Audiowizualne usługi
medialne obejmują telewizję mobilną, radio oraz inne usługi. Warunkiem koniecznym świadczenia wskazanych usług jest uzyskanie
przez tego przedsiębiorcę rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz w celu wykorzystania do świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieciach łączności jednokierunkowej o lokalnym obszarze działania. Częstotliwości zostaną przyznane przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”. W dniu 10 października 2008 r. Prezes UKE, działając na
podstawie art. 116 ust. 5 i art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację
częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 179) ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości obejmującą kanały
o szerokości 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania
programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie
radiodyfuzyjnej. Zwycięzca konkursu będzie uprawniony do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości do dnia 31 maja 2015 roku
na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju. Decyzja
rezerwacyjna będzie zawierać wykaz programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych w sygnale multipleksu DVB-H,
wskazanych przez uczestnika konkursu w ofercie. Ponadto będzie obligowała zwycięzcę konkursu do oferowania usługi na równych
i niedyskryminacyjnych warunkach.
Jak wynika z danych przedstawionych przez wnioskodawców nowotworzony podmiot nie będzie prowadził działalności na
detalicznym rynku świadczenia audiowizualnych usług medialnych, a jedynie w zakresie hurtowym (jakkolwiek warunki konkursu
dopuszczają możliwość prowadzenia działalności na detalicznym rynku świadczenia audiowizualnych usług medialnych przez jego
zwycięzcę za pośrednictwem spółki zależnej).
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Transakcja polega na utworzeniu przez P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel wspólnego przedsiębiorcy, którego nazwa i adres nie
zostały jeszcze ustalone. Wnioskodawcy będą posiadać po 25% głosów na zgromadzeniu wspólników wspólnego przedsiębiorcy.
Przedmiotem działalności tego podmiotu - jak wskazano powyżej - będzie świadczenie na zasadach niedyskryminacji i otwartości
audiowizualnych usług medialnych, głównie w zakresie rozsiewczej telewizji mobilnej na szczeblu hurtowym na obszarze Polski.
Jak zostało wskazane powyżej warunkiem koniecznym świadczenia tych usług jest uzyskanie przez wspólnego przedsiębiorcę
rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz do wykorzystania do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach łączności
jednokierunkowej o lokalnym obszarze działania.
Jak podają zgłaszający zamiar, główne przyczyny koncentracji to: praktyczna możliwość zorganizowania tylko jednego,
wyspowego pokrycia kraju usługą, wysokie koszty budowy sieci połączone z wysokim ryzykiem biznesowym, dążenie wnioskodawców
do szybkiego uruchomienia audiowizualnych usług medialnych, głównie telewizji mobilnej w Polsce, zapewnienie dostępu do usługi
możliwie najszerszej grupie użytkowników korzystających z usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Ponadto, ze względu na
wykorzystanie pasma częstotliwości telewizyjnych, obecnie istnieją w Polsce warunki techniczne (wolne częstotliwości) do zaoferowania
przedmiotowej usługi tylko w 31 miastach Polski. W większości tych miast dostępny jest tylko jeden kanał radiowy, co wyklucza
uruchomienie w nich kilku konkurencyjnych nadajników DVB-H. Nowe kanały radiowe mogą być udostępniane dopiero w perspektywie
kilku lat, w miarę postępowania procesu cyfryzacji telewizji naziemnej i wyłączania emisji analogowej. Z kolei samodzielna budowa przez
jednego przedsiębiorcę wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów i ryzykiem „porażki rynkowej usługi” w sytuacji niezadowalającego
popytu na nową usługę.
Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ.
W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich
przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze,
na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen
i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek
produktowi) i terytorium (rynek geograficzny).
Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ,
zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 134, poz. 937), organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie
horyzontalnym.
Zgodnie z definicją zawartą w ww. rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie
horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący
w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości
większej niż 20%.
W niniejszej sprawie wszyscy wnioskodawcy są zaangażowani na tym samym rynku produktowym, tj. rynku detalicznego
świadczenia szeroko rozumianych usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych, a ponadto POLKOMTEL, PTC i Centertel
zajmują się świadczeniem usług dostępu i rozpoczynania połączeń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym oraz świadczeniem usług
telefonii stacjonarnej. W ocenie organu antymonopolowego możliwa jest dalsza segmentacja tych rynków jednak na potrzeby
niniejszej koncentracji nie jest to konieczne.
Istotą przedmiotowej koncentracji jest wspólne przedsięwzięcie P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel, polegające na zamiarze
utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Przy ocenie, czy istnieją w tej sprawie rynki w układzie horyzontalnym należy zatem mieć na
względzie zestawienie działalności każdego ze zgłaszających zamiar, będących stronami aktywnymi, i działalności, którą prowadził
będzie nowotworzony wspólny przedsiębiorca.
Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania wspólny przedsiębiorca będzie świadczył usługi na
hurtowym rynku audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H, głównie w zakresie usług telewizji mobilnej, a zatem będzie
prowadził działalność na rynku nie pokrywającym się z rynkiem działania tworzących go podmiotów. W wyniku tej koncentracji nie
dojdzie zatem do kumulacji działalności wnioskodawców. Wobec powyższego należy uznać, iż w niniejszej sprawie brak jest rynków,
na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie horyzontalnym.
Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na krajowy rynek hurtowego świadczenia audiowizualnych
usług medialnych w standardzie DVB-H oraz krajowy rynek detalicznego świadczenia szeroko rozumianych usług w ruchomych,
publicznych sieciach telefonicznych. Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym),
jest każdy rynek produktowy, jeżeli równocześnie działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, jest on
równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, indywidualny lub łączny udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
na tych rynkach przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi
przedsiębiorcami.
Jak zostało wskazane powyżej P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel prowadzą działalność na krajowym detalicznym rynku świadczenia
szeroko rozumianych usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych, a POLKOMTEL, PTC i Centertel zajmują się ponadto
świadczeniem usług dostępu i rozpoczynania połączeń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym.
Granice geograficzne dla ww. rynków obejmują terytorium Polski, co wynika z uregulowań prawnych dotyczących prowadzenia
działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz zasięgu sieci operatorów telefonii ruchomej,
w szczególności na podmiotach chcących prowadzić działalność telekomunikacyjną spoczywa obowiązek uzyskania stosownych
zezwoleń, które uprawniają do podjęcia i prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Polski.
Z kolei nowotworzony przedsiębiorca będzie świadczył audiowizualne usługi medialne w standardzie DVB-H, obejmującym
w aspekcie geograficznym rynek polski. Częstotliwości na świadczenie tej usługi zostaną przyznane przez Prezesa UKE, po
przeprowadzeniu ogłoszonego w dniu 10 października 2008 r. konkursu.
Zwycięzca konkursu zostanie zobowiązany przez Prezesa UKE do hurtowego oferowania usług telekomunikacyjnych
świadczonych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych,
jawnych oraz niedyskryminacyjnych przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także
oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub
w stosunkach z podmiotami zależnymi w oparciu o jednolitą ofertę dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Z warunków tego
konkursu nie wynika obowiązek świadczenia usług detalicznych.
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W ocenie Prezesa Urzędu z uwagi na fakt, iż usługi w zakresie audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H na
szczeblu hurtowym będą sprzedawane na rzecz podmiotów świadczących szeroko rozumiane usługi w ruchomych, publicznych
sieciach telefonicznych na szczeblu detalicznym należy uznać, iż pomiędzy wnioskodawcami a nowotworzonym wspólnym
przedsiębiorcą będą istniały powiązania wertykalne.
Krajowy rynek hurtowego świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H będzie dla nowotworzonego
przedsiębiorcy rynkiem sprzedaży, a dla P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel rynkiem zakupu (następny szczebel obrotu). W sytuacji, gdy
nowotworzony przedsiębiorca uzyska rezerwację częstotliwości obejmującą kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz,
pozwalające na świadczenie audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H na rynku hurtowym będzie jedynym
przedsiębiorcą świadczącym takie usługi w Polsce, a jego udział w rynku wyniesie 100%.
Audiowizualne usługi medialne w standardzie DVB-H zakładają wykorzystanie jednego (lub więcej) kanału radiowego obecnej
telewizji analogowej do nadawania zintegrowanego sygnału cyfrowego, niosącego do kilkunastu jednoczesnych programów telewizyjnych
i radiowych wraz z informacjami dodatkowymi, tzw. multipleks.
Jak wynika ze zgłoszenia zamiaru w skład systemu nadawczej sieci mobilnej w standardzie DVB-H wchodzą:
- Konsorcjum - w przedmiotowej sprawie nowotworzony podmiot - (część centralna, tzw. headend) - wspólna cześć infrastruktury
odpowiedzialna za pobranie programów od dostawców treści, jej kodowanie, szyfrowanie i przygotowanie do nadania,
- Dostawcy treści - (content providers) - podmioty dostarczające poszczególne kanały telewizyjne lub radiowe wraz z ich opisem,
np. tradycyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
- Operator sieci nadawczej - podmiot świadczący usługę transmisji i radiodyfuzji sygnału DVB-H na zdefiniowanych obszarach kraju,
- Detaliczni sprzedawcy usługi - podmioty zajmujące się sprzedażą aktywacji, posiadający ulokowaną u siebie część infrastruktury
odpowiedzialną za zarządzanie własnymi abonentami usługi, treścią, prawami dostępu do treści, integrację z systemami bilingowymi
oraz integrację z infrastrukturą sieci komórkowej potrzebną do zarządzania prawami dostępu oraz realizacji usług interaktywnych.
Podmioty te mogą samodzielnie kształtować ofertę programową jednakże wyłącznie w oparciu o programy nadawane w multipleksie.
W zależności od założonego modelu biznesowego oraz jego możliwości technicznych każdy sprzedawca detaliczny będzie mógł
audycje pogrupować w tzw. pakiety niezależnie od innych sprzedawców detalicznych, według własnego uznania. Podmioty te
będą również samodzielnie ustalać cenę detaliczną.
Obligatoryjnym wymogiem organizowanego przez Prezesa UKE konkursu jest podjęcie zobowiązań w zakresie wypełniania
sygnału multipleksu, tj.: zachowania deklarowanego udziału programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu,
oferowania usług z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją na obszarze całego kraju, oferowania określonej liczby
programów radiofonicznych lub telewizyjnych od unikalnych dostawców treści, oferowania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
lub innych niż programy telewizyjne audiowizualnych usług medialnych, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe
dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów, których treść jest zgodna z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego.
Liczba kanałów, które jednocześnie mogą być transmitowane w multipleksie DVB-H zależna jest od zastosowanej modulacji, typu
programów oraz ilości danych dodatkowych i zazwyczaj liczy kilkanaście pozycji. Dostawcy treści będą dostarczali poszczególne
programy telewizyjne wraz z dodatkowymi informacjami o zawartości programu do części centralnej z wykorzystaniem transmisji
satelitarnej lub transmisji IP. Sygnał taki kodowany będzie zgodnie z zaleceniami standardów DVB-H i szyfrowany zgodnie ze
standardem ISMACryp. Następnie sygnał będzie multipleksowany (poszczególne kanały umieszczane będą we wspólnym strumieniu
transportowym IP) i łączony z meta-danymi opisującymi tak powstałą strukturę ESG (Eletronic Service Guide) oraz danymi EPG
(Electronic Program Guide) dla poszczególnych kanałów. Na tym etapie możliwe będzie wprowadzenie do strumienia dodatkowych
danych multimedialnych skojarzonych ze zdefiniowaną ofertą programową (np. pliki graficzne, pliki dźwiękowe). Uformowany strumień
programowy poddawany będzie dodatkowemu kodowaniu nadmiarowemu zwiększającemu odporność sygnału na błędy transmisji
i przekazywany do operatorów sieci nadawczej. Operator sieci nadawczej dystrybuować będzie sygnał do obiektów nadawczych
(drogą satelitarną lub naziemną), gdzie następnie zmodulowany techniką OFDM sygnał jest rozsiewany w zadanym kanale radiowym
na danym obszarze.
W związku z uruchomieniem audiowizualnych usług medialnych i ze względu na nowatorstwo systemu konieczne będzie
poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych w związku z budową sieci DVB-H. Jedynymi istniejącymi elementami, które po
modyfikacji mogą zostać wykorzystane do budowy sieci są wybrane maszty antenowe i część sieci transmisyjnej pomiędzy stacjami
nadawczymi. Pozostałe elementy, m.in. punkty styku z infrastrukturą centralną, nadajniki DVB-H, przygotowanie sieci transmisji
pomiędzy dostawcą treści a częścią centralną wymagają budowy i uruchomienia. W szczególności dotyczy to stacji nadawczych, które
muszą być rozmieszczone gęściej niż klasyczne nadajniki telewizji naziemnej.
Obecnie rozważane jest przez wnioskodawców postępowanie ofertowe mające wyłonić operatorów sieci nadawczej na
poszczególnych obszarach. Na podstawie otrzymanych ofert zostanie także podjęta decyzja, czy budowa i utrzymanie sieci będzie
powierzone jednemu czy więcej podmiotom. Alternatywą jest również budowa sieci samodzielnie.
Na obecnym etapie rozwoju rynku audiowizualne usługi medialne są usługami nieistniejącymi w Polsce. Istniejąca w ramach tych
usług usługa telewizji mobilnej wprowadzana jest w niektórych krajach europejskich - oferowana jest np. we Włoszech, gdzie od
czerwca 2006 r. z usług telewizji mobilnej skorzystało 400 tys. abonentów. Jeszcze w 2008 roku planowane jest ich uruchomienie
w Finlandii, Austrii, Francji, Szwajcarii i Hiszpanii. Ponadto w kilku krajach prowadzone są próby systemu. Technologia DVB-H stanowi
obecnie najczęściej stosowany standard audiowizualnych usług medialnych w UE, choć nie jedyny. W Europie rozwijają się również
usługi oparte na oferowaniu telefonów umożliwiających odbiór programów telewizyjnych w systemach telefonii 3G, a także
w standardzie telewizji naziemnej DVB-T oraz w standardzie transmisji multimedialnych T-DMB. Ponadto Komisja Europejska
rozpoczęła procedurę przetargową wyboru europejskich operatorów usług umożliwiających odbiór telewizji ruchomej emitowanej
w standardzie DVB-SH.
Z uwagi zatem na fakt, iż audiowizualne usługi medialne nie są jeszcze dostępne w Polsce na obecnym etapie nie sposób jest
określić ich ostatecznej popularności i skali zainteresowania klientów. Wdrożenie m.in. usługi telewizji mobilnej i zaoferowanie jej
klientowi masowemu może spowodować rozwój nowego rynku, atrakcyjnego zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
dostarczających usługę na rynku detalicznym, jak i dla innych przedsiębiorców świadczących usługi produkcji programów
telewizyjnych oraz dla reklamodawców, dla których audiowizualne usługi medialne mogą być kolejnym medium umożliwiającym
reklamowanie swoich produktów.
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Jak podają zgłaszający zamiar w sytuacji, gdy wspólny przedsiębiorca uzyska rezerwację częstotliwości obejmującą kanały
o szerokości 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, przeprowadzi on z operatorami sieci nadawczej przetarg ofert na budowę i obsługę sieci
nadawczej, a w relacji z dostawcami treści planowane jest przeprowadzenie przez nowopowstały podmiot otwartych negocjacji
dotyczących oferowanych treści, z zachowanymi warunkami co najmniej czterech unikalnych dostawców niepowiązanych w ramach
jednej grupy kapitałowej. Należy jednak przyjąć, że wprowadzona będzie cykliczna ocena atrakcyjności programów i procedura ich
wymiany. Z punktu widzenia dostawców treści audiowizualne usługi medialne stanowią nowe pole eksploatacji. Jednocześnie
doświadczenia z testów w innych krajach europejskich wskazują, że użytkownicy są najbardziej zadowoleni z programów tworzonych
specjalnie dla telewizji mobilnej. Z tych powodów spodziewany jest rozwój niezależnych dostawców programów, przygotowujących
treści dedykowane do telewizji mobilnej. Wspólne przedsiębiorstwo nie będzie natomiast działało na rynku detalicznym, w szczególności
nie będzie zajmowało się handlem terminalami (telefonami komórkowymi), kartami SIM, ani budową sieci sprzedaży. Każdy z dystrybutorów
detalicznych - klientów hurtowych nowopowstałego podmiotu - będzie miał do dyspozycji ten sam zestaw programów i narzędzia
techniczne do zarządzania dostępem warunkowym (określanie, który użytkownik które kanały w danym momencie może oglądać).
Warunki techniczne, konieczne do spełnienia przez detalistę, będą również takie same (zakres integracji z systemem centralnym).
Rozwój rynku audiowizualnych usług medialnych będzie za sobą pociągał pojawienie się i rozwój rynku sprzedaży urządzeń - terminali
mobilnych (najczęściej telefonów komórkowych) wyposażonych w odbiornik DVB-H, który obecnie jest w Polsce w trakcie tworzenia.
Na potrzeby przeprowadzanych aktualnie testów, w pełni skonfigurowany został obecnie jeden telefon komórkowy, jednakże został
on przygotowany jedynie do emisji testowej i prawdopodobnie nie będzie kompatybilny z docelowym sygnałem telewizyjnym.
Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie organu antymonopolowego, telewizji naziemnej nie sposób zatem uznać za substytut
telewizji mobilnej - jednej z usług w ramach audiowizualnych usług medialnych bowiem do jej odbioru wymagane są specjalne
terminale mobilne (telefony komórkowe), a nie telewizor z anteną. Najczęściej telewizja mobilna posiada programy specjalnie dla niej
tworzone zatem różna jest propozycja oferowanych treści w telewizji mobilnej i naziemnej. Posiadać ona będzie także zdecydowanie
mniejszą widownię niż telewizja naziemna.
Podstawowym elementem, który odróżnia z kolei technologię DVB-H od obecnie oferowanej przez operatorów telefonii
komórkowej „telewizji w komórce” jest jednokierunkowy charakter emisji (telewizja rozsiewcza, jeden nadajnik obsługujący dowolną
liczbę odbiorników). Usługi te nie mają charakteru zamiennego i nie mogą być względem siebie substytucyjne z następujących
względów: audiowizualne usługi medialne w standardzie DVB-H, jak wskazano, działają na zasadzie rozsiewczej, co oznacza, że każdy,
kto ma odpowiedni terminal i uprawnienia (prawo dostępu) jest w stanie je odbierać; nadawanie programów w ramach audiowizualnych
usług medialnych odbywać się będzie niezależnie od usług transmisji danych i usług oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych,
co m.in. pozwala na obsługę dowolnej liczby użytkowników; ze względu na rozsiewczy charakter działania i wykorzystanie
dedykowanego pasma częstotliwości, jakość i niezawodność odbioru np. telewizji DVB-H jest zdecydowanie większa niż w przypadku
rozwiązań opartych na przesyle treści video w sieciach telekomunikacyjnych.
W przedmiotowej sprawie rynek świadczenia audiowizualnych usług medialnych został zakreślony, zatem w odniesieniu do
technologii DVB-H. Jak zostało powyżej wskazane usługi te nie istniały dotychczas w Polsce, a ich zaistnienie umożliwi dopiero
rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Prezesa UKE. Konkurs ten obejmuje rezerwację częstotliwości przeznaczonych do
świadczenia audiowizualnych usług medialnych właśnie w technologii DVB-H, chociaż nie jest to jedyna możliwa technologia. Dlatego
też nie jest wykluczone, że w przyszłości, w przypadku rozwoju tych usług i powstania możliwości ich świadczenia w innych
technologiach może nastąpić rozszerzenie zakresu rynku świadczenia audiowizualnych usług medialnych, poprzez uznanie tych
technologii za substytucyjne względem technologii DVB-H. W przedmiotowej sprawie ostateczne rozstrzyganie kwestii definicji rynku
audiowizualnych usług medialnych byłoby jednak - biorąc pod uwagę stopień jego rozwoju - przedwczesne.
W przypadku wygrania konkursu organizowanego przez UKE i rozpoczęcia działalności nowotworzony wspólny przedsiębiorca
będzie jedynym podmiotem prowadzącym działalność na rynku hurtowego świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie
DVB-H, a zatem będzie dysponował udziałem wynoszącym 100%.
Nowopowstały przedsiębiorca będzie oferował audiowizualne usługi medialne detalicznym sprzedawcom tej usługi, którzy będą
mieli jednakowy do nich dostęp i możliwość oferowania swoim klientom takich samych treści audiowizualnych (zagregowanych
i przygotowanych przez nowego przedsiębiorcę). W zakresie świadczenia usług telewizji mobilnej na rynku detalicznym będą działali
operatorzy komórkowi, bowiem z informacji uzyskanych w toku przedmiotowego postępowania wynika, iż istniejąca w ramach
audiowizualnych usług medialnych usługa telewizji mobilnej będzie usługą dodaną do obecnie świadczonych przez Zgłaszających
usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na krajowym rynku detalicznym i najprawdopodobniej będzie oferowana
klientom detalicznym w pakietach z dotychczasowymi usługami.
Krajowy rynek detalicznego świadczenia szeroko rozumianych usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych należy
zatem traktować jako kolejny szczebel obrotu w stosunku do rynku działania nowotworzonego przedsiębiorcy (krajowy rynek hurtowy
świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H). […]
Przedmiotowa koncentracja wywrze wpływ na krajowy rynek detalicznego świadczenia szeroko rozumianych usług w ruchomych,
publicznych sieciach telefonicznych, bowiem udział rynkowy P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel w tym zakresie przekracza 30%.
Jak wynika z opracowanego przez UKE Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego 2007 r. (Raport o stanie rynku
telekomunikacyjnego w 2007 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, kwiecień 2008) wartość tego rynku, mierzona
przychodami netto operatorów z działalności telekomunikacyjnej, wyniosła 23.122 mln zł. Z usług telefonii ruchomej w 2007 r.
korzystało w Polsce ponad 41 mln użytkowników, co dało penetrację na poziomie 108,6%. Biorąc jednak pod uwagę 17,7%
tzw. nieaktywnych użytkowników, rzeczywista penetracja tego rynku wyniosła na koniec 2007 r. ok. 90,9%.
Natomiast według raportu Komisji Europejskiej Polska znalazła się w 2007 r. na 23 miejscu ze wszystkich 27 krajów Unii
Europejskiej według kryterium penetracji rynku. Szacowana dla Polski penetracja na poziomie 97% znalazła się zdecydowanie poniżej
średniej dla UE, która wyniosła 114%. Rok 2007, mimo iż na rynku tym według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku działało
8 operatorów, nie przyniósł większych zmian w zakresie struktury rynku detalicznego świadczenia szeroko rozumianych usług
w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych. W dalszym ciągu na rynku tym, zarówno według kryterium liczby użytkowników,
jak również przychodów, zdecydowanie przewodzą doświadczeni operatorzy, tj. Centertel, PTC i POLKOMTEL. Jedynym nowym
operatorem, który zaznaczył na tym rynku swoją obecność jest P4.
Prowadzenie w Polsce działalności telekomunikacyjnej wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Jednak ograniczone zasoby częstotliwości i związane z tym koncesjonowanie przydziałów danych częstotliwości sprawia, że
rozpoczęcie działalności na detalicznym rynku usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych w charakterze operatora
infrastrukturalnego (MNO) wymaga administracyjnego przydziału danej częstotliwości - najczęściej w drodze przetargu, którego
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kryteriami są: zachowanie warunków konkurencji i wysokość opłaty zadeklarowanej przez uczestnika tego przetargu. Na rynku tym
można również prowadzić działalność jako tzw. operator wirtualny ruchomych, publicznych sieci telefonicznych (MVNO). W tym celu
konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru takich przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez UKE oraz zawarcie
umów biznesowych z operatorami MNO.
Z porównania oferty usług na polskim rynku detalicznym świadczenia usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych
wynika, iż w zakresie produktów przedstawianych klientom operatorzy oferują podobny zestaw usług po zbliżonych cenach. W ramach
połączeń głosowych wszyscy oferują m.in. następujące usługi: CLIP (wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej), CLIR
(tj. blokada prezentacji numeru wywołującego), blokady określonych rodzajów połączeń, telekonferencję, połączenia oczekujące,
zawieszenie połączeń, przekierowanie połączeń.
Obecnie w ofercie operatorów komórkowych znajdują się m.in. następujące usługi telefonii ruchomej: voice - usługi głosowe; data
- usługi transmisji danych; m2m - machine to machine - transfer danych pomiędzy urządzeniami; usługi konwergentne - połączenie
usług sieci mobilnych i stacjonarnych; usługi dodane, tj. SMS, MMS, wysyłanie i odbieranie faksów, poczta głosowa, roaming,
e-rachunek, dostęp do mobilnego Internetu, tapety, muzyka, dzwonki, mobilne płatności (jedynie w ofercie POLKOMTEL i P4).
Szeroko rozumiane usługi w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych dystrybuowane są w ramach własnej sieci sprzedaży
(salony i sklepy firmowe, sprzedawcy mobilni) oraz zewnętrznej sieci sprzedaży (sklepy agenckie, sprzedawcy mobilni, telemarketing).
W skali rynku około 60-80% sprzedaży jest realizowana przez sieci zewnętrzne.
Stronę popytową rynku detalicznego świadczenia szeroko rozumianych usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych
można podzielić na konsumentów oraz klientów biznesowych (instytucjonalnych). Klientom biznesowym oferowane są inne pakiety
taryfowe niż prywatnym odbiorcom usług.
Powiązania nowotworzonego przedsiębiorcy z działalnością pozostałych uczestników koncentracji na krajowym rynku masztów,
spełniających warunki techniczne do zainstalowania nadajników niezbędnych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych
w standardzie DVB-H.
W przedmiotowej sprawie nie sposób pominąć także powiązań wertykalnych mogących zaistnieć na krajowym rynku masztów,
spełniających warunki techniczne do zainstalowania nadajników niezbędnych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych
w standardzie DVB-H.
Jak zostało wskazane powyżej nowotworzony przedsiębiorca zajmował się będzie hurtowym świadczeniem audiowizualnych
usług medialnych w standardzie DVB-H na rynku krajowym, a do budowy sieci nadawczej umożliwiającej świadczenie tych usług
konieczne będzie m.in. dysponowanie odpowiednimi, spełniającymi uwarunkowania techniczne masztami.
TP Emitel Sp. z o.o. - podmiot należący do grupy kapitałowej, do której należy Centertel prowadzi działalność w zakresie
świadczenia usług transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych
użytkownikom końcowym na terytorium RP. Prowadząc tego rodzaju działalność spółka ta jest w posiadaniu masztów, które w obecnej
sytuacji wykorzystuje do rozmieszczania nadajników analogowej telewizji naziemnej. Również pozostali uczestnicy koncentracji, tj. P4,
Polkomtel, PTC oraz Centertel prowadząc działalność na rynku świadczenia usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych
dysponują masztami, które mogą zostać wykorzystane do zainstalowania nadajników niezbędnych do świadczenia audiowizualnych
usług medialnych w standardzie DVB-H. Maszty te mogą zostać, przynajmniej potencjalnie, wykorzystane do budowy sieci nadawczej
koniecznej do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H. W Polsce istnieją ponadto następujące podmioty:
RS TV S.A., Radom, Cyfrowy Polsat S.A., Warszawa, Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o., Warszawa, INFO TV FM Sp. z o.o., Zamość,
Zbigniew Gumuliński, Kalinowice oraz Operator FM Anna Oberwaniec, Legnica, dysponujące siecią masztów, które mogą zostać
potencjalnie wykorzystane do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H, a także podmioty, które posiadają
pojedyncze obiekty wysokościowe, które mogą zostać wykorzystane w tym celu (np. wieże, kominy elektrowni itp.).
Struktura sieci nadawczej audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H upodabnia ją w pewnym stopniu do sieci
nadawczej wykorzystywanej do świadczenia usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych, gdyż co do zasady istnieje
możliwość ulokowania nadajników DVB-H na: istniejących, dedykowanych radiofuzji obiektach nadawczych (masztach), dowolnych
obiektach wysokościowych (np. wieże, kominy) oraz na dachach budynków (tak jak stacje bazowe telefonii komórkowej).
Jednocześnie istnieje również możliwość wykorzystania niektórych elementów systemów stacji bazowych telefonii komórkowej.
Jednakże faktyczna dostępność takiej lokalizacji do instalacji wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków, głównie technicznych,
do których należą: atrakcyjność danej lokalizacji z punktu widzenia planowania radiowego, techniczną możliwość umieszczenia
instalacji antenowej na maszcie, wieży itp. (brane są pod uwagę takie parametry jak odległość od innych anten, wytrzymałość
mechaniczna obiektu, możliwość poprowadzenia instalacji kablowej), techniczna możliwość umieszczenia urządzeń nadawczych
w bezpośrednim pobliżu anteny, techniczna możliwość doprowadzenia zasilania elektrycznego i źródła sygnału do nadajnika (antena
satelitarna, radiolinia, sieć kablowa), aktualny poziom emisji elektromagnetycznej w danej lokalizacji (zgodność z przepisami ochrony
środowiska).
Opisana powyżej różnorodność lokalizacji stacji nadawczych DVB-H oraz skomplikowane kryteria oceny ich przydatności w budowaniu
sieci nadawczej niezbędnej do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H sprawia, iż na tym etapie
wnioskodawcy nie dysponują danymi umożliwiającymi oszacowanie wielkości całego rynku masztów spełniających warunki
techniczne do zainstalowania nadajników niezbędnych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H,
a w konsekwencji wielkości udziału rynkowego uczestników przedmiotowej koncentracji. Dopiero przeprowadzenie opisanych
powyżej analiz pozwoli zakwalifikować istniejące maszty do sieci nadawczej do świadczenia audiowizualnych usług medialnych
w standardzie DVB-H.
Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ na następujące rynki w układzie konglomeratowym: krajowy rynek świadczenia
usług transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych
użytkownikom końcowym, krajowy rynek detalicznego świadczenia usług telefonii stacjonarnej, krajowy rynek świadczenia
hurtowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, krajowy rynek świadczenia detalicznych usług szerokopasmowego
dostępu do Internetu, krajowy rynek detalicznej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, krajowy rynek hurtowej dzierżawy łączy
telekomunikacyjnych, krajowy rynek hurtowych usług dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej oraz krajowy rynek dostępu do
aktywnych linii abonenckich.
Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, jest każdy rynek produktowy, na
którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją żadne powiązania (układy) horyzontalne i wertykalne, ale
przynajmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym.
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Na rynku świadczenia usług transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych
lub telewizyjnych użytkownikom końcowym na terytorium RP działalność prowadzi TP Emitel Sp. z o.o., podmiot, należący do tej
samej grupy kapitałowej co Centertel. Według danych wynikających z przygotowanego przez UKE „Raportu o stanie rynku
telekomunikacyjnego w 2007 roku”, udział TP Emitel Sp. z o.o. w rynku świadczenia usług rozpowszechniania sygnałów radiofonicznych
lub telewizyjnych w celu udostępniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym w roku 2007 wyniósł
81,24%.
Telekomunikacja Polska S.A., kolejny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, co Centertel działa na krajowym rynku:
detalicznego świadczenia usług telefonii stacjonarnej, świadczenia hurtowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu,
detalicznego świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, detalicznej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, hurtowej
dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz świadczenia hurtowych usług dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej i dostępu do
aktywnych linii abonenckich. […] W odniesieniu do krajowego rynku świadczenia hurtowych usług dostępu do lokalnej pętli i podpętli
abonenckiej udział Telekomunikacja Polska S.A. wyniósł w 2006 r. ok. 90%, a w krajowym rynku dostępu do aktywnych linii
abonenckich jej udział rynkowy sięgał w 2007 r. ok. 87%.
Na podstawie materiału zgromadzonego w niniejszej sprawie i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje.
Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy,
która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym
zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą,
jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%.
Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania
zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia
konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także
w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne
ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie.
Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to
z powstaniem pozycji dominującej - może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych.
Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu
antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji będące wynikiem planowanej koncentracji będzie skutkowało
wydaniem zakazu jej dokonania, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Analiza skutków niniejszej koncentracji
wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej
uczestnicy oraz na rynku, na którym działał będzie nowotworzony przedsiębiorca.
Uzasadniając powyższe należy wskazać, co następuje.
W przedmiotowej sprawie nie występują rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Wynika to
z faktu, iż nowotworzony wspólny przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na rynkach, na których prowadzą działalność
wnioskodawcy. W zakresie, w którym wnioskodawcy planują dokonać koncentracji nie dochodzi, zatem do powiązań horyzontalnych
pomiędzy nimi.
W przedmiotowej sprawie rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym są krajowy rynek hurtowego
świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H i krajowy rynek detalicznego świadczenia szeroko rozumianych
usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych. Należy jednak podkreślić, iż warunkiem koniecznym do wystąpienia relacji
wertykalnych na tych rynkach jest wygranie przez nowotworzonego wspólnego przedsiębiorcę konkursu ogłoszonego przez Prezesa
UKE. Jednym ze zobowiązań, które przyjmie na siebie przedsiębiorca wygrywający ten konkurs, jest hurtowe oferowanie usług
z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych oraz
niedyskryminacyjnych przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowanie usług oraz
udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa, lub w stosunkach
z podmiotami zależnymi w oparciu o jednolitą ofertę dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W takiej sytuacji należy uznać, iż
koncentracja ta nie spowoduje ograniczenia konkurencji dla innych, niż uczestnicy tej transakcji, podmiotów działających na tych
rynkach. W tym miejscu należy również wskazać, iż uczestnicy koncentracji dysponują na krajowym rynku detalicznego świadczenia
szeroko rozumianych usług w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych udziałem wynoszącym blisko 100%. Udział pozostałych
podmiotów jest marginalny. Koncentracja nie spowoduje także - z uwagi na fakt, iż audiowizualne usługi medialne w zakresie
hurtowym będzie sprzedawał jeden podmiot - ograniczenia dostępu innym podmiotom świadczącym usługi na tym rynku.
W ocenie organu antymonopolowego przy ocenie powiązań wertykalnych, jakie występują pomiędzy uczestnikami przedmiotowej
koncentracji nie bez znaczenia jest również fakt, iż rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju.
Należy również podkreślić, iż technologia DVB-H nie jest jedyną technologią dostępu do audiowizualnych usług medialnych.
W Europie rozwijają się również usługi oparte na oferowaniu telefonów umożliwiających odbiór programów telewizyjnych
w systemach telefonii 3G, a także w standardzie telewizji naziemnej DVB-T oraz w standardzie transmisji multimedialnych T-DMB.
Ponadto Komisja Europejska rozpoczęła procedurę przetargową wyboru europejskich operatorów usług umożliwiających odbiór
telewizji ruchomej emitowanej w standardzie DVB-SH. W przyszłości, w przypadku rozwoju tych usług i powstania możliwości ich
świadczenia w innych technologiach może nastąpić rozszerzenie zakresu rynku świadczenia audiowizualnych usług medialnych,
poprzez uznanie tych technologii za substytucyjne względem technologii DVB-H. W takiej sytuacji wejście na rynek podmiotów
świadczących audiowizualne usługi medialne w innych technologiach spowodowałoby z pewnością osłabienie pozycji rynkowej
nowotworzonego przedsiębiorcy.
Pomiędzy nowotworzonym przedsiębiorcą a pozostałymi uczestnikami koncentracji mogą również wystąpić powiązania
wertykalne na krajowym rynku masztów, które mogą zostać wykorzystane do zainstalowania nadajników niezbędnych do świadczenia
audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż P4, POLKOMTEL, PTC, Centertel
oraz TP Emitel Sp. z o.o. (podmiot należący do grupy kapitałowej, do której należy Centertel) są podmiotami dysponującymi w Polsce
siecią masztów. Sieci tych masztów mogą zostać wykorzystane przez nowego przedsiębiorcę w celu świadczenia audiowizualnych
usług medialnych w standardzie DVB-H. W chwili obecnej uczestnicy koncentracji nie dysponują jednak danymi, w jakim zakresie
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posiadane przez nich maszty spełniają wymogi techniczne, aby mogły zostać wykorzystane do świadczenia tych usług. Wynika to
z faktu, że nie przeprowadzono jeszcze analiz i badań technicznych, które pozwolą zakwalifikować istniejące maszty do sieci nadawczej
do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H. Niezależnie od decyzji, komu zostanie zlecona budowa
i eksploatacja sieci, można zakładać, że fizycznie wykorzystywane będą obiekty optymalne pod względem oferowania audiowizualnych
usług medialnych na danym obszarze. W związku z tym w ocenie organu antymonopolowego ewentualne wystąpienie relacji
wertykalnych na krajowym rynku masztów, które mogą zostać wykorzystane do zainstalowania nadajników niezbędnych do
świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H pomiędzy nowotworzonym przedsiębiorcą a pozostałymi
uczestnikami koncentracji nie wpłynie na ograniczenie konkurencji.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż powiązania wertykalne, jakie istnieją pomiędzy uczestnikami koncentracji nie
spowodują istotnego ograniczenia konkurencji.
Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym na krajowych rynkach: detalicznego świadczenia
usług telefonii stacjonarnej, świadczenia hurtowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, detalicznego świadczenia usług
szerokopasmowego dostępu do Internetu, detalicznej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, hurtowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
oraz świadczenia hurtowych usług dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej i dostępu do aktywnych linii abonenckich (na rynkach
tych prowadzi działalność Telekomunikacja Polska S.A., należąca do tej samej grupy co Centertel) oraz krajowy rynek świadczenia usług
transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom
końcowym (na rynku tym prowadzi działalność TP Emitel Sp. z o.o., należąca do tej samej grupy co Centertel). W ocenie organu
antymonopolowego z uwagi na niewystępowanie styczności pomiędzy rynkami, na których prowadzi działalność Telekomunikacja
Polska S.A., a działalnością prowadzoną przez nowotworzony podmiot brak jest powodów, aby stwierdzić, iż siła rynkowa, jaką posiada
Telekomunikacja Polska S.A. na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym może zostać
przeniesiona na rynek, na którym będzie prowadził działalność wspólny przedsiębiorca. Ocena ewentualnych powiązań, jakie mogłyby
wystąpić pomiędzy nowotworzonym przedsiębiorcą a m.in. TP Emitel Sp. z o.o. została przedstawiona przy ocenie powiązań
wertykalnych na krajowym rynku masztów, które mogą zostać wykorzystane do zainstalowania nadajników niezbędnych do
świadczenia audiowizualnych usług medialnych w standardzie DVB-H.
Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie organu antymonopolowego przedmiotowa koncentracja nie doprowadzi do istotnego
ograniczenia konkurencji ani na krajowym rynku detalicznego świadczenia szeroko rozumianych usług telefonii ruchomej w zakresie
detalicznym, ani też na krajowym rynku świadczenia usług telewizji mobilnej.
W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. […]
3
DECYZJA
z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie uznania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie (Nr RWA-62/2008)
I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134,
poz. 939), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania
podejmowane przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie, polegające na
niedopełnieniu obowiązków w zakresie zachowania wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym,
wynikających z §43 ust. 1 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków
wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.) - co narusza obowiązek prowadzenia działalności
gospodarczej z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, o którym mowa w art. 17 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy
konsumentów, a tym samym stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: nakłada się na państwowe
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 6.660.000 zł
(słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o którym
jest mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 15 maja 2008 r. w witrynie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowany został „Raport z badań jakości
powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości
i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia” za 2007 r. W raporcie tym przedstawiono wyniki badania
przeprowadzonego na zlecenie Prezesa UKE, którego przedmiotem była jakość powszechnych usług pocztowych świadczonych
w 2007 r. przez publicznego operatora pocztowego, tj. przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”
z siedzibą w Warszawie (dalej również: Poczta Polska, Poczta), badana pod kątem zachowania minimalnych wskaźników terminowości
doręczeń przesyłek w obrocie krajowym określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
wykonywania powszechnych usług pocztowych.
W oparciu o informacje zawarte w „Raporcie…” Prezes UOKiK ustalił, iż w przypadku niemal wszystkich rodzajów przesyłek
realne wskaźniki terminowości doręczeń w obrocie krajowym uzyskane przez Pocztę Polską w 2007 r. nie osiągnęły minimalnych
wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.
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W związku ze stwierdzonymi w „Raporcie…” uchybieniami Prezes UOKiK uznał za celowe zapoznanie się z ustaleniami na temat
jakości usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską, dokonanymi przez Prezesa UKE w latach poprzednich. Po zapoznaniu się
z dostępnymi w witrynie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej „Raportami z badań jakości powszechnych usług
pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych
reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia” za 2005 i 2006 r., Prezes UOKiK stwierdził, że począwszy od 2005 r. w kolejnych latach realne
wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek listowych w obrocie krajowym ulegały stopniowemu wyraźnemu pogorszeniu. O ile
bowiem w 2005 r. cele w zakresie terminowości doręczeń zostały osiągnięte, w kolejnych latach obowiązek zachowywania
minimalnych standardów terminowości nie był przez Pocztę Polską realizowany.
Mając na względzie informacje zawarte w ww. raportach sporządzonych na zlecenie Prezesa UKE Prezes UOKiK uznał, iż
uzasadniają one podejrzenie podejmowania przez Pocztę Polską bezprawnych działań naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Wobec powyższego Prezes UOKiK - Delegatura w Warszawie działając na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów wydał w dniu 9 lipca 2008 r. postanowienie w przedmiocie wszczęcia postępowania w związku z podejrzeniem
stosowania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na niedopełnieniu obowiązków w zakresie zachowania wskaźników terminowości
doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wynikających z §43 ust. 1 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, co może naruszać obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej
z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, o którym mowa w art. 17 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej i w związku z tym może stanowić naruszenie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. […]
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, co następuje.
Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” w Warszawie zostało utworzone w dniu 1 stycznia 1992 r.
w ramach wykonania zarządzenia Ministra Łączności z dnia 4 grudnia 1991 r., poprzez przekształcenie zorganizowanej części mienia
państwowej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Poczta, Telefon i Telegraf w przedsiębiorstwo państwowe.
Na podstawie zarządzenia Ministra Łączności Nr 16 z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie podziału państwowej jednostki organizacyjnej
Polska Poczta, Telegraf i Telefon, dotychczasowa działalność tego podmiotu w dziedzinie poczty została przejęta przez państwowe
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”.
Aktualnie Poczta Polska funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności
publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.). Poczta Polska działa jako przedsiębiorstwo państwowe w rozumieniu
ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1600 ze zm.), zatem na mocy art. 1
tej ustawy jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Również
przepis art. 2 ust. 1 ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” przyznaje Poczcie Polskiej
osobowość prawną, zaś zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy podmiot ten występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny
rachunek. Nadzór nad Pocztą oraz funkcję organu założycielskiego wykonuje Minister Łączności (art. 33 ust. 1 ww. ustawy). Przedmiot
działalności Poczty Polskiej określony został w art. 9 ust. 1 ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta
Polska” i obejmuje: świadczenie usług pocztowych, emisję, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek
pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, wykonywanie innych usług związanych z wykorzystaniem służby
pocztowej, w szczególności w zakresie obsługi organów władzy publicznej, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki, świadczenie
usług finansowych i wykonywanie czynności z nimi związanych, pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych, w tym czynności
bankowych, świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowanie
i magazynowanie. Poza powyższym, Poczta Polska może wykonywać inną działalność gospodarczą, jeżeli nie ogranicza ona działalności
określonej powyżej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).
Na mocy art. 46 ust. 2 ustawy - Prawo pocztowe Poczta Polska ma status pocztowego operatora publicznego, co oznacza, że jest
ustawowo zobowiązana do świadczenia tzw. powszechnych usług pocztowych. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy - Prawo pocztowe,
przez powszechne usługi pocztowe należy rozumieć usługi polegające na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: przesyłek
listowych do 2 000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością, paczek pocztowych do 10 000 g, w tym
z zadeklarowaną wartością, a także przesyłek dla ociemniałych; doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000 g;
realizowaniu przekazów pocztowych (art. 3 pkt 23 ustawy - Prawo pocztowe).
W myśl art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe operator publiczny obowiązany jest do świadczenia powszechnych usług
pocztowych w sposób ciągły, umożliwiający: traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; traktowanie przesyłki jako
przesyłki z zadeklarowaną wartością; uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej
w przekazie pocztowym; przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek lub kwot pieniężnych nadanych na poste restante.
Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo pocztowe Poczta Polska jako operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie
powszechnych usług pocztowych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo pocztowe dotyczących sytuacji, w których nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych albo gdy zawartość lub
opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę.
Szczegółowe obowiązki publicznego operatora pocztowego w zakresie sposobu świadczenia usług, wymagań w zakresie
przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, oraz minimalnych wymagań w zakresie jakości usług określone zostały
w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, wydanego na
podstawie upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 3 ustawy - Prawo pocztowe. Rozporządzenie to określa m.in. wskaźniki
terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym. […]
Funkcjonujące w krajowym obrocie prawnym wymagania dotyczące minimalnych wskaźników terminowości doręczeń przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym wywodzą się z postanowień dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości
usług (Dz. U. L 15 z 21 stycznia 1998 r., s. 14). Przepis art. 16 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustalenia
i opublikowania, w celu zagwarantowania dobrej jakości usług pocztowych, norm jakości usług dotyczących usług powszechnych,
odnoszących się w szczególności do czasu przebiegu przesyłek oraz regularności i niezawodności usług. Zgodnie z art. 17 dyrektywy
97/67/WE, państwa członkowskie określą normy jakości dla przesyłek w obrocie krajowym, zapewniając ich zgodność z normami
określonymi dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty. Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach
Wspólnoty określone zostały przez Parlament Europejski i Radę w załączniku do dyrektywy. […]
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Realizując wynikający z przepisów art. 16 i 17 dyrektywy 97/67/WE obowiązek ustalenia norm jakości powszechnych usług
pocztowych w obrocie krajowym polski ustawodawca w art. 46 ust. 3 ustawy - Prawo pocztowe upoważnił ministra właściwego do
spraw łączności do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora
publicznego, dotyczących m.in. minimalnych wymagań w zakresie jakości powszechnych usług pocztowych, w tym wskaźnika
terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wyrażonego jako procentowy udział przesyłek doręczonych w określonych
terminach, liczonych od dnia nadania do dnia doręczenia, w ogólnej liczbie nadanych przesyłek.
Minimalne wymagania dotyczące jakości usług świadczonych przez publicznego operatora pocztowego określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. I tak, przepis
§43 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń.
Termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie:
1) „D” oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki, co
w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie,
podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym, a w przypadku
przesyłek, niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej
do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki;
2) „n” oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki (§43 ust. 2 rozporządzenia). […]
Do przeprowadzania corocznego monitoringu jakości usług pocztowego operatora publicznego zobowiązany jest regulator rynku usług
pocztowych, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obowiązek powyższy wynika z art. 55 ust. 1 ustawy - Prawo
pocztowe, który stanowi, iż „Prezes UKE prowadzi badania jakości powszechnych usług pocztowych, uzyskanej przez operatora
świadczącego powszechne usługi pocztowe w poprzednim roku, co najmniej w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek”.
Dodatkowo, w myśl ust. 2 powyższego przepisu Prezes UKE zobowiązany jest do opublikowania w Biuletynie UKE, w terminie do dnia
31 maja, rocznego raportu zawierającego m.in. wyniki badań, o których mowa powyżej. Jak ustalił Prezes UOKiK, do chwili obecnej badanie
jakości usług Poczty Polskiej jako operatora publicznego w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek przeprowadzono na
zlecenie Prezesa UKE trzykrotnie - w latach 2005, 2006 i 2007. Wyniki badań zostały przedstawione w raportach, z których każdy został
zatytułowany: „Raport z badań jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz
w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia”. Informacje na temat sporządzonych
raportów były publikowane w biuletynach UKE oraz zostały zamieszczone na stronach internetowych tego Urzędu. […]
Badania jakości powszechnych usług pocztowych, o których mowa powyżej, zostały przeprowadzone przez przedsiębiorców
specjalizujących się w badaniach rynkowych, niezależnych od operatora i organu regulacyjnego, wyłonionych w przetargach
nieograniczonych. Dodatkowo, Prezes UKE każdorazowo zlecał niezależnej instytucji badawczej przeprowadzenie audytu w zakresie
przygotowania i prowadzenia danego badania terminowości doręczeń przesyłek. Jak wynika z „Raportów…”, zdaniem ich autorów
wszystkie trzy badania zostały przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami PN-EN 13850 i PN-EN 14508.
Analiza dostępnych na stronach UKE „Raportów z badań jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości
doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia” wykazała, że
nie jest możliwe dokonanie pełnej analizy porównawczej realnych wskaźników terminowości, osiąganych Pocztę Polską kolejno
w latach 2005, 2006 i 2007. Jest to spowodowane tym, że badania jakości powszechnych usług pocztowych w latach 2005 r. i 2006 r.
zostały przeprowadzone wyłącznie w zakresie przesyłek listowych, w dodatku tylko priorytetowych z terminem D+1 i ekonomicznych
z terminem D+3. Badania te nie uwzględniały pozostałych przesyłek listowych priorytetowych i ekonomicznych oraz paczek
pocztowych w ogólności - choć rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ustala
minimalne wskaźniki terminowości również dla nich. Dodatkowo, badanie jakości powszechnych usług pocztowych w 2006 r. objęło
zaledwie jeden miesiąc (od dnia 20 listopada 2006 r. do dnia 29 grudnia 2006 r.), w dodatku w okresie przed świętami Bożego
Narodzenia, w trakcie strajku pracowników ekspedycji i służb doręczeń Poczty Polskiej, trudno je zatem uznać za miarodajne.
Niemniej, w oparciu o zawarte w ww. „Raportach…” dane można dokonać przynajmniej częściowego porównania ogólnopolskich
wskaźników terminowości, osiągniętych przez Pocztę Polską w kolejnych badanych latach. […]
W odróżnieniu od badań jakości powszechnych usług pocztowych przeprowadzonych w latach poprzednich badanie zrealizowane
w 2007 r. miało charakter ciągły. Badanie to dotyczyło nie tylko przesyłek listowych priorytetowych z terminem D+1 i ekonomicznych
z terminem D+3, lecz również pozostałych kategorii przesyłek, dla których ustawodawca określił w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych minimalne wskaźniki terminowości.
Na podstawie informacji zawartych w „Raporcie z badania jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika
terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia”
za 2007 r Prezes UOKiK ustalił, że wskaźniki terminowości uzyskane przez Pocztę Polską w ww. roku kształtowały się w sposób
następujący. […] W przypadku niemal wszystkich kategorii przesyłek realne wskaźniki terminowości doręczeń w obrocie krajowym
uzyskane przez Pocztę Polską w 2007 r. nie osiągnęły minimalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Wymagane przez prawo standardy zostały zachowane jedynie
w przypadku przesyłek listowych priorytetowych z terminem doręczenia D+3 i D+5.
W toku postępowania Poczta Polska ustosunkowała się do badań jakości usług pocztowych przeprowadzonych na zlecenie
Prezesa UKE, zarzucając im nierzetelność. W uzasadnieniu tego zarzutu przedsiębiorca powołał się na art. 16 dyrektywy 97/67/WE,
zgodnie z którym monitoring norm jakości osiągniętych przez publicznego operatora pocztowego powinien być przeprowadzony co
najmniej raz do roku, w sposób niezależny i zgodnie z normami, którymi - jak wskazała Poczta - w zakresie przesyłek zwykłych są normy:
PN-EN 13850 dla przesyłek priorytetowych oraz PN-EN 145508 dla przesyłek ekonomicznych. W ocenie Poczty Polskiej, badanie
jakości usług przeprowadzone przez Prezesa UKE, których wyniki zostały opublikowane w „Raporcie z badań jakości powszechnych
usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych
reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia” za 2007 r., zostały przeprowadzone z naruszeniem ww. norm. Poczta zarzuciła ww. badaniu
m.in. zbyt niską liczebność próbek oraz stosowanie metodologii niezgodnych z normami.
Kwestionując możliwość wykorzystania opublikowanych przez Prezesa UKE raportów z badań jakości powszechnych usług
pocztowych dla oceny terminowości doręczeń przesyłek pocztowych w obrocie krajowym Poczta Polska powołała się na wyniki własnych
badań w zakresie jakości jej usług. Zdaniem Poczty, uzyskane przez nią wyniki znacząco odbiegają od wyników badań przeprowadzonych na
zlecenie Prezesa UKE, w ich świetle bowiem wskaźniki terminowości określone przez ustawodawcę zostały zachowane. […] W ocenie
Poczty Polskiej, dane jednoznacznie wskazują, iż dotychczasowe badania jakości usług publicznego operatora pocztowego
przeprowadzone na zlecenie Prezesa UKE nie mogą stanowić podstawy obiektywnej oceny jakości pracy Poczty Polskiej.

13

DZIENNIK URZĘDOWY NR 1

Ustosunkowując się do zarzutów postawionych w postanowieniu o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów Poczta Polska pismem z dnia 22 lipca 2008 r. poddała w wątpliwość istnienie po stronie Prezesa
UOKiK kompetencji do oceny jej działań pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy - Prawo pocztowe oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Poczta wyraziła przekonanie, iż kwestia realizacji
wskaźników terminowości doręczeń w ramach powszechnych usług pocztowych nie leży w zakresie norm kompetencyjnych
zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, zaś przepisy prawne określające przedmiotowe wskaźniki nie przewidują
żadnych sankcji administracyjnych ani finansowych, które byłyby nakładane w trybie ww. ustawy. Poczta zwróciła uwagę, że zasady
wykonywania powszechnych usług pocztowych określa kompleksowo ustawa - Prawo pocztowe oraz wydane do niej przepisy
wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.
Przepisy te w zakresie minimalnych wymagań, co do jakości usług, w tym m.in. wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek
pocztowych, stanowią implementację do polskiego systemu prawnego dyrektywy 95/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług. Jak podniosła
Poczta, powyższe akty prawne nie przewidują jakichkolwiek sankcji administracyjnych, karnych ani cywilnoprawnych z tytułu
naruszenia wskaźnika terminowości, jak również nie upoważniają klientów do występowania z roszczeniami cywilnoprawnymi z tego
tytułu. Jedynym instrumentem prawnym przewidzianym w dyrektywie 95/67/WE jest możliwość podjęcia przez krajowe organy
regulacyjne działań naprawczych. Tymczasem, zdaniem Poczty Polskiej, gdyby jakiekolwiek organy mogły stosować względem niej
sankcje finansowe za nieosiągalnie celu w zakresie wskaźników terminowości, musiałyby zostać one przewidziane w dyrektywie
95/67/WE, a następnie implementowane do ustawodawstwa krajowego.
Przedstawiając pismem z dnia 10 września 2008 r. końcowe stanowisko w sprawie Poczta Polska podkreśliła, iż geneza
wskaźników terminowości doręczeń przyjętych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania
powszechnych usług pocztowych wywodzi się z postanowień dyrektywy 95/67/WE, która w załączniku nr 1 określa te wskaźniki jako
cel do osiągnięcia w obrocie zagranicznym (między poszczególnymi krajami członkowskimi), i to jedynie dla przesyłek listowych
zwykłych priorytetowych: D+3 dla 85% przesyłek i D+5 dla 97% przesyłek. Jednocześnie dyrektywa 95/67/WE zobowiązuje państwa
członkowskie do określenia takich norm jakości w obrocie krajowym, aby zapewnić ich zgodność z obrotem zagranicznym. W związku
z powyższym, w poszczególnych państwach Unii Europejskiej przyjęto różne sposoby wyznaczania celów oraz ich parametry […]
Poczta Polska podkreśliła, iż wskaźnik terminowości doręczania przesyłek został zarówno w prawie wspólnotowym, jak
i w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich, w tym w prawie polskim, określony wyłącznie jako cel, do którego
osiągnięcia operator publiczny powinien zmierzać. Jak podniosła Poczta, taki sposób określenia wskaźnika zakłada z góry określoną
niesprawność, co oznacza, że część klientów może otrzymać przesyłki poza ustalonym limitem terminu czasowego, np. w Polsce 18%
klientów oczekujących na przesyłki listowe priorytetowe w standardzie D+1 może - zgodnie z prawem - nie otrzymać ich w określonym
terminie. Strona postępowania zwróciła ponadto uwagę, że w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
wykonywania powszechnych usług pocztowych nie została określona data osiągnięcia celu w zakresie minimalnych wskaźników
terminowości doręczeń, zaś dyrektywa 95/67/WE ani ustawodawstwo polskie nie przewidują sankcji za jego nieosiągnięcie.
Odnosząc się bezpośrednio do zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów strona wyraziła
przekonanie, iż nie zachodzi żadna z przesłanek stwierdzenia naruszenia zakazu stosowania takich praktyk, którymi w świetle art. 24
ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są: działanie przedsiębiorcy, bezprawność tego działania, naruszenie interesów
prawnych konsumentów i zbiorowy charakter tychże interesów. Poczta Polska podkreśliła, iż podejmowane przez nią działania nie
stanowią żadnej z przykładowych praktyk wskazanych w tym przepisie, w szczególności nie można ich uznać za czyny nieuczciwej
konkurencji. Strona postępowania zwróciła uwagę, iż działa na rynku usług regulowanych, na zasadach nie w pełni konkurencyjnych,
zaś przepisy prawne nakładają na Pocztę jako na publicznego operatora pocztowego znacznie większe ciężary i ograniczenia niż na
innych operatorów, działających na zasadach rynkowych. Skoro, więc - jak podkreśliła strona - w zakresie powszechnych usług
pocztowych nie istnieje pomiędzy operatorem publicznym a pozostałymi operatorami wspólna płaszczyzna konkurencyjna, nie sposób
postawić Poczcie Polskiej zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
Poczta Polska wyraziła również przekonanie, iż w celu uznania jej działań za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
Prezes UOKiK winien wykazać nie tyle sam fakt nieosiągnięcia wskaźników terminowości doręczeń przesyłek pocztowych, lecz
okoliczność, że zjawisko to wystąpiło wskutek bezprawnych działań przedsiębiorcy. Poczta poddała przy tym w wątpliwość możliwość
wywiedzenia bezprawności jej działań z naruszenia art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kwestionując możliwość
stosowania zakazu określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do działań przedsiębiorców, które są
sprzeczne wyłącznie z dobrymi obyczajami.
Odnosząc się do kwestii naruszenia zbiorowego interesu konsumentów Poczta Polska powołała się ogólnie na „piśmiennictwo
prawnicze i orzecznictwo sądowe”, zgodnie z którym działanie przedsiębiorcy może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów jedynie wtedy, gdy godzi w interesy prawne konsumentów, nie zaś ich interesy faktyczne. Tymczasem, jak
podniosła Poczta, przepisy określające wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym stanowią wytyczną, co do
regulacji rynku usług pocztowych i nie rodzą po stronie klienta żadnych uprawnień. Tym samym, w ocenie Poczty, w niniejszej sprawie
nie można mówić o naruszeniu interesów prawnych konsumentów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Na wstępie Prezes UOKiK rozważył podniesiony przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”
zarzut o braku właściwości Prezesa UOKiK w niniejszej sprawie. Zarzut ten strona wywiodła z faktu braku w prawie regulującym
działalność pocztową - zarówno krajowym (ustawa - Prawo pocztowe i wydane do niej akty wykonawcze), jak i wspólnotowym
(dyrektywa 95/67/WE) - norm prawnych, które wprost przyznawałyby Prezesowi UOKiK uprawnienia do nakładania na publicznego
operatora pocztowego sankcji z tytułu nieosiągnięcia wymaganych wskaźników terminowości doręczeń przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym.
W ocenie Prezesa UOKiK, zarzut powyższy bez wątpienia należy uznać za bezzasadny. Należy zauważyć, że - zgodnie z utrwalonym
w orzecznictwie poglądem - pomiędzy przepisami prawnymi określającymi zasady działalności w sektorach regulowanych, takimi jak
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) czy ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), a ustawą o ochroną konkurencji i konsumentów, nie zachodzi relacja odpowiadająca
klasycznej regule lex specialis derogat legi generali. Organy regulacyjne podejmują działania ex ante, w celu osiągnięcia określonych
efektów w przyszłości. Zadaniem Prezesa UOKiK jest natomiast dokonywana ex post ocena zachowań przedsiębiorców, które już miały
miejsce i wywarły lub mogły wywrzeć negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku. Kompetencje Prezesa UOKiK ulegają wyłączeniu
jedynie w zakresie obejmującym powtórne badanie kwestii, które zostały już rozstrzygnięte w decyzjach organów regulacyjnych.
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Wprawdzie powyższe rozważania, zawarte m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r. (Sygn. akt III SK 15/06)
dotyczącym relacji pomiędzy kompetencjami Prezesa UOKiK oraz Prezesa UKE jako regulatora rynku usług telekomunikacyjnych, zostały
sformułowane w odniesieniu do spraw dotyczących ochrony konkurencji, niemniej - w ocenie Prezesa UOKiK - w całości znajduje
zastosowanie również w sprawach z zakresu ochrony konsumentów. Podobnie jak w sprawach praktyk ograniczających konkurencję,
również ochrona interesów konsumentów podejmowana w trybie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dokonywana jest przez Prezesa UOKiK ex post, a zatem
w odniesieniu do naruszeń, które już zaistniały, stwarzając zagrożenie dla nieprofesjonalnych uczestników rynku. Uprawnienia
organów będących regulatorami sektorowymi w zakresie ochrony konsumentów mają natomiast charakter uprzedni, nadto zaś
jedynie marginalny. Należy mieć bowiem na uwadze, iż do zadań regulacji sektorowej nie należy - co do zasady - bezpośrednia ochrona
interesów konsumentów będących końcowymi użytkownikami usług czy towarów oferowanych na danym rynku, lecz ich ochrona
pośrednia, wyznaczana poprzez podstawowy cel regulacji, którym jest doprowadzenie do powstania na regulowanych rynkach stanu
skutecznej konkurencji. W celu bezpośredniej realizacji ochrony interesów konsumentów powołany został natomiast Prezes UOKiK.
Takie ukształtowanie zadań i celów Prezesa UOKiK oraz organów regulacyjnych powoduje, iż ich kompetencje w zakresie ochrony
konsumentów nie wyłączają się, lecz uzupełniają nawzajem. Dla przykładu można wskazać kwestię regulaminów świadczenia usług
telekomunikacyjnych stosowanych przez przedsiębiorców, na których nałożono określone obowiązki regulacyjne, które na mocy
art. 48 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne podlegają wstępnej kontroli Prezesa UKE, zaś na zasadach ogólnych przewidzianych
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - kontroli ex post dokonywanej przez Prezesa UOKiK.
Odnosząc powyższe rozważania do okoliczności niniejszej sprawy należy zauważyć, że przepisy ustawy - Prawo pocztowe nie
przyznają Prezesowi UKE, będącemu regulatorem rynku pocztowego, możliwości korzystania z instrumentów prawnych, które byłyby
uruchamiane bezpośrednio w celu ochrony interesów konsumentów, naruszanych w wyniku działań operatorów pocztowych.
W zakresie jakości usług publicznego operatora pocztowego ustawodawca przewidział dla regulatora w art. 63 ust. 2 lit. c ww. ustawy
wyłącznie możliwość podjęcia działań kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - również naprawczych.
Kompetencje Prezesa UKE należą zatem do katalogu typowych instrumentów regulacyjnych. Wobec powyższego, brak jest podstaw
do uznania, iż w przypadku powszechnych usług pocztowych wyłączeniu ulegają kompetencje Prezesa UOKiK do podejmowania
działań wynikających z ustawy z ochronie konkurencji i konsumentów, przewidzianych dla ochrony konsumentów przed praktykami,
które godzą w ich zbiorowe interesy.
Prezes UOKiK ma możliwość oceny działań przedsiębiorców w trybie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
wprowadzających mechanizmy ochrony tzw. zbiorowych interesów konsumentów. Materialnoprawną podstawę do analizy działań
przedsiębiorcy z punktu widzenia zakazu stosowania zakazanych praktyk stanowi art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w tym
m.in. nieuczciwe praktyki rynkowe (art. 24 ust. 2 ustawy). Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych
interesów konsumentów (art. 24 ust. 3 ustawy). Zbiorowe interesy konsumentów podlegają zatem ochronie przed wymierzonymi
w nie naruszeniami, polegającymi na sprzecznych z prawem działaniach przedsiębiorców.
Konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kc w zw. z art. 4 pkt 12 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).
Jak wynika z powyższego, dla uznania działania przedsiębiorcy za niezgodne z zawartym w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów zakazem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów niezbędne jest wykazanie, iż spełnione
zostały kumulatywnie trzy następujące przesłanki: kwestionowane działanie jest działaniem przedsiębiorcy, działanie to jest
bezprawne, działanie to godzi w zbiorowy interes konsumentów.
Postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podobnie jak każde inne postępowanie
administracyjne, toczy się z udziałem osób mających przymiot strony. Zgodnie z art. 101 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
stroną postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest każdy, wobec kogo zostało
wszczęte postępowanie. W przedmiotowej sprawie stroną, wobec której zostało wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jest państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
„Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera legalną definicję przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy
w związku z art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1808), pod pojęciem tym należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej 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 swobodzie działalności gospodarczej; b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym
imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; c) osobę fizyczną, która posiada
kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji; d) związek przedsiębiorców (…).
Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą w jej rozumieniu 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).
W świetle przytoczonej powyżej definicji „przedsiębiorcy” nie ulega wątpliwości, że Poczta Polska podlega rygorom określonym
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z czym jej działania podlegają ocenie Prezesa UOKiK w kontekście
naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przepis art. 2 ust. 1 ustawy o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” przyznaje bowiem Poczcie Polskiej zdolność prawną, zaś stosownie do
art. 13 ust. 1 ww. ustawy podmiot ten występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Poczta Polska jest zatem
niewątpliwie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z czym jest uznawana
za przedsiębiorcę również na gruncie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Drugą z przesłanek koniecznych dla stwierdzenia naruszenia art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest
bezprawność działań podejmowanych przez przedsiębiorcę. Same przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie
regulują konstrukcji bezprawności działań przedsiębiorcy. Zwrócił na to uwagę Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku
z dnia 23 czerwca 2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 32/05), wskazując, iż art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
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konkurencji i konsumentów - którego odpowiednikiem w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. jest art. 24 ust. 2 - nie ma samodzielnego
znaczenia prawnego, lecz powinien być interpretowany oraz stosowany w określonym kontekście normatywnym. W związku z tym,
w celu konkretyzacji przesłanki bezprawności należy sięgnąć do przepisów innych ustaw, gdyż dopiero na ich podstawie możliwe jest
dokonanie oceny działań przedsiębiorcy w aspekcie ich zgodności z prawem.
Bezprawność, do której odwołał się ustawodawca definiując pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów,
należy zatem rozumieć jako sprzeczność z prawem. Jako sprzeczne z prawem kwalifikuje się zachowania sprzeczne z nakazem
zawartym w ustawie, rozporządzeniu wydanym na podstawie i dla wykonania ustawy, a także w umowie międzynarodowej oraz akcie
prawa wspólnotowego, mających bezpośrednie zastosowanie w stosunkach wewnętrznych. Sprzeczne z prawem są nadto: czyny
zabronione i zagrożone sankcją karną, czyny zabronione pod sankcjami dyscyplinarnymi, czyny zakazane przepisami administracyjnymi
lub przepisami prawa gospodarczego publicznego, czyny zabronione przepisami o charakterze cywilnoprawnym, zawartymi w aktach
normatywnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Przedsiębiorca dopuszcza się zatem działań sprzecznych z prawem
wówczas, gdy podejmuje działania niezgodne z przepisami, jak i wtedy, gdy nie dopełnia ciążącego na nim prawnego obowiązku.
Dla stwierdzenia bezprawności działania przedsiębiorcy bez znaczenia pozostaje strona podmiotowa czynu, a zatem wina sprawcy
(w znaczeniu subiektywnym, oznaczającym wadliwość procesu decyzyjnego sprawcy) i stopień tej winy (umyślność bądź nieumyślność),
a także świadomość istnienia naruszonych norm prawnych.
W niniejszej sprawie wszczynając przeciwko państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej „Poczta Polska”
postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK stanął na stanowisku, iż bezprawność
działań tego przedsiębiorcy należy wywieść z niedopełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie zachowania wskaźników
terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wynikających z §43 ust. 1 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, co mogło naruszyć obowiązek prowadzenia
działalności gospodarczej z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, o którym mowa w art. 17
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
W ocenie Prezesa UOKiK, analiza materiału dowodowego zebranego w toku postępowania w pełni potwierdziła zasadność
zarzutów postawionych w postanowieniu o wszczęciu przeciwko Poczcie Polskiej postępowania w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów. Znajdujące się w aktach materiały, w postaci przygotowanych na zlecenie Prezesa UKE „Raportów
z badań jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji
o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia” za lata 2005, 2006 i 2007, a także zestawień danych
przekazanych organowi przez stronę postępowania, wskazują wyraźnie, iż jakość powszechnych usług pocztowych świadczonych
przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Polska Poczta” w 2007 r. w zakresie terminowości doręczeń przesyłek
w obrocie krajowym nie osiągnęła minimalnych standardów określonych przez ustawodawcę.
Jak zostało szerzej przedstawione w części ustalającej decyzji, stosownie do §43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przesyłki powinny być przez Pocztę Polska doręczane
z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń, które zostały określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia oddzielnie dla
każdej z kategorii przesyłek (przesyłki listowe priorytetowe i ekonomiczne, paczki pocztowe priorytetowe i ekonomiczne, w podziale na
terminy doręczeń). Jak wynika jednak z ustaleń zawartych w „Raporcie z badania jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie
wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich
rozpatrzenia” za 2007 r. w przypadku niemal wszystkich rodzajów przesyłek realne wskaźniki terminowości doręczeń w obrocie
krajowym uzyskane przez Pocztę Polską w 2007 r. nie osiągnęły minimalnych wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie
warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Wymagane przez prawo standardy jakości usług zostały zachowane
jedynie w przypadku przesyłek listowych priorytetowych z terminem doręczenia D+3 i D+5.
Analiza wyników osiągniętych przez publicznego operatora pocztowego w zakresie jakości usług w 2007 r., przeprowadzona
w kontekście wyników uzyskanych w 2005 i 2006 r., prowadzi do wniosku, iż terminowość doręczeń przesyłek pocztowych uległa
wyraźnemu pogorszeniu. O ile bowiem w 2005 r. cele w zakresie terminowości doręczeń zostały osiągnięte, w kolejnych latach
obowiązek zachowywania minimalnych standardów terminowości nie był przez Pocztę Polską realizowany. Nie można przy tym
przyjąć, iż w 2007 r. miała miejsce poprawa wskaźników w stosunku do roku poprzedniego, co uzasadniałoby pogląd o jedynie
przejściowym pogorszeniu wskaźników terminowości. Należy bowiem zauważyć, że badanie z 2006 r. dotyczyło bardzo krótkiego
okresu, a dodatkowo zostało przeprowadzone w okresie przedświątecznym, charakteryzującym się nasileniem ruchu pocztowego.
Można, zatem domniemywać, że w przypadku przeprowadzenia badania ciągłego, obejmującego znaczną część 2006 r., wyniki byłyby
lepsze niż w badanym okresie, choć nie wydaje się prawdopodobne, aby przekroczyły minimalne wartości określone w rozporządzeniu.
Ustosunkowując się do zarzutów Poczty Polskiej odnoszących się do nierzetelności i niewiarygodności badań jakości
powszechnych usług pocztowych przeprowadzonych na zlecenie Prezesa UKE należy zauważyć, że wnioski dotyczące pogorszenia
wskaźników terminowości doręczeń wynikające z lektury „Raportu…” znajdują pełne potwierdzenie w danych przekazanych przez
stronę postępowania. Wbrew twierdzeniom strony, wyniki uzyskane w toku badań prowadzonych na jej zlecenie nie różnią się
znacząco od rezultatów uzyskanych przez Prezesa UKE. Również badania Poczty Polskiej, których wyniki przedstawiono zostały
w tabeli nr 6 na s. 10 niniejszej decyzji, wskazują, iż w 2007 r. jakość usług pocztowych nie osiągnęła minimalnych wartości określonych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. W świetle tych
badań, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wskaźniki terminowości zostały zachowane jedynie w przypadku przesyłek
listowych priorytetowych ze wszystkimi terminami doręczeń. W przypadku pozostałych przesyłek, a zatem przesyłek ekonomicznych
ze wszystkimi terminami doręczeń oraz paczek pocztowych priorytetowych i ekonomicznych ze wszystkimi terminami doręczeń,
osiągnięte wyniki były niższe od przewidzianych przez ustawodawcę. Z wyjątkiem zatem przesyłek listowych z terminem
priorytetowych D+1 wyniki badania terminowości doręczeń uzyskane przez Pocztę Polską były takie same, jak w przypadku badania
przeprowadzonego na zlecenie Prezesa UKE. Co więcej, wyniki badań przeprowadzonych przez Pocztę Polską potwierdzają również,
że realne wskaźniki terminowości uległy w 2007 r. znaczącemu pogorszeniu w stosunku do lat poprzednich - w tym również
w stosunku do 2006 r. (co potwierdza przedstawioną powyżej ocenę Prezesa UOKiK co do wyników badania jakości usług pocztowych
przeprowadzonego przez Prezesa UKE w tym roku).
Ponieważ wyniki badań jakości usług powszechnych przedstawione przez Pocztę Polską nie różnią się istotnie od ustaleń
zawartych w opublikowanym przez Prezesa UKE „Raportach z badań jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika
terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia”,
Prezes UOKiK uznał, iż stan faktyczny ustalony w niniejszej sprawie nie ma charakteru spornego i w istocie został przez stronę
przyznany. Nie było zatem potrzeby rozstrzygania o zastrzeżeniach Poczty Polskiej co do rzetelności i prawidłowości metodologicznej
badań jakości powszechnych usług pocztowych przeprowadzonych na zlecenie Prezesa UKE.
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Tym samym za wykazane należy uznać, iż Poczta Polska nie dopełniła ciążących na niej obowiązków w zakresie zachowania
wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wynikających z §43 ust. 1 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.
W tym miejscu należy odnieść się do zarzutu kilkukrotnie podnoszonego przez Pocztę Polską w toku postępowania, zgodnie z którym
dyrektywa 95/67/WE oraz przepisy prawne stanowiące jej implementację do krajowego porządku prawnego określają wskaźniki
terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym jedynie jako cel, do którego powszechny operator pocztowy powinien zmierzać,
bez wskazywania terminu realizacji tego celu oraz bez wprowadzania sankcji z tytułu jego nieosiągnięcia w danym roku.
W związku z powyższym należy wskazać, iż dyrektywa 95/67/WE określa wprost jedynie wskaźniki terminowości w obrocie
zagranicznym, pozostawiając organom krajowym określenie wskaźników w obrocie krajowym. Dyrektywa nie narzuca państwom
członkowskim określonych instrumentów prawnych, dopuszczalnych dla osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie zgodności norm
obowiązujących w obrocie krajowym ze standardami przewidzianymi dla obrotu w ramach Unii Europejskiej. Ponadto należy zwrócić
uwagę, iż w art. 16 dyrektywy 95/67/WE mowa jest o „normach jakości usług dla przesyłek w obrocie krajowym”, odnoszących się do
„czasu przebiegu przesyłek”, zaś dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek regularnego weryfikowania zgodności
usług pocztowych z powyższymi normami. W ocenie Prezesa UOKiK, treść przywołanych postanowień dyrektywy w żadnej mierze nie
uzasadnia poglądu prezentowanego przez Pocztę Polską, iż normy wprowadzane przez państwa członkowskie mają stanowić jedynie
niezobowiązujące wskazówki dla powszechnych operatorów pocztowych, niewiążące się z żadną określoną treścią normatywną.
Podobnie, również przepis §43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych stanowi, iż przesyłki powinny być doręczane - obecnie - z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń, nie zaś, że
operator powinien dążyć do osiągnięcia ww. wskaźników nie zaś w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Wobec powyższego, w ocenie Prezesa UOKiK, przedstawione powyżej stanowisko strony postępowania nie zasługuje na
uwzględnienie.
W ocenie Prezesa UOKiK, nie dopełniając obowiązków nałożonych na publicznego operatora pocztowego w drodze rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych Poczta Polska naruszyła obowiązek
prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, wynikający
z art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi
tzw. klauzulę generalną, odsyłającą do systemu ocen i norm pozaprawnych, w tym przypadku - do dobrych obyczajów. Klauzule
generalne to normy prawne celowo niedoprecyzowane przez ustawodawcę, niedookreślone w zakresie wszystkich elementów
składających się na hipotezę, czy dyspozycję normy prawnej, która ocenę konkretnego stanu faktycznego powierza podmiotowi
przestrzegającemu prawo lub organowi stosującemu prawo (Por. m.in.: A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. VIII,
Warszawa 1986, s. 83.). Jak wskazuje orzecznictwo, „istotą i funkcją klauzul generalnych w prawie cywilnym jest możliwość
uwzględnienia w ocenie różnego rodzaju okoliczności faktycznych, które nie mogą - w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego być według jakiegoś schematu mającego walor bezwzględny oceniane raz na zawsze i w sposób jednakowy” (Wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 29 marca 1979 r. - Sygn. akt III CRN 59/79). Specyfika klauzul generalnych powoduje, iż przepis art. 17 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej może, jak się przyjmuje, stanowić samodzielną przesłankę bezprawności przy ocenie działań
przedsiębiorcy w kontekście zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (Por. m.in. decyzja Prezesa
UOKiK z dnia 25 lipca 2005 r., Nr DDK-20/2005, gdzie stanowisko to zostało następnie zaaprobowane wyrokiem Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1098/07), a także decyzje Prezesa UOKiK: z dnia 31 grudnia 2007 r.
Nr RWR-52/2007, z dnia 16 czerwca 2008 r. Nr DDK -7/2008 i z dnia 31 lipca 2008 r. Nr DDK-10/2008). W sposób analogiczny stosuje się
inne tego typu przepisy: art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze. zm.), art. 3851 Kc, zawierający samodzielną przesłankę przesądzającą o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone,
czy też art. 5 Kc, odwołujący się do społeczno-gospodarczego przeznaczeniem prawa oraz do zasad współżycia społecznego.
Pojęcie dobrych obyczajów nie jest legalnie zdefiniowane, ale, podobnie jak zasady współżycia społecznego, stało się przedmiotem
wielu orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa prawniczego (Por. np.: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia
13 listopada 1991 r. - Sygn. akt I ACr 411/91; J. Szwaja [pod red.]: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa
2000, s. 122-133 oraz R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego, 2002/5.). Wskazuje się w nich, że
dobre obyczaje to uczciwe zasady postępowania i ustalone zwyczaje w ujęciu etyczno-moralnym, na których treść składają się elementy
etyczne i socjologiczne kształtowane przez oceny moralne i społeczne stanowiące uzupełnienie porządku prawnego. W zakresie określenia
istoty poszanowania dobrych obyczajów orzecznictwo odwołuje się m.in. do istoty dobrego obyczaju jako szeroko rozumianego szacunku
dla drugiego człowieka (Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2005 r. - sygn. akt VI ACa 774/2004). Sprzeczne
z dobrymi obyczajami są zatem m.in. działania wykorzystujące niewiedzę czy brak doświadczenia konsumenta, działania zmierzające do
dezinformacji i wywołania błędnego przekonania konsumenta, a także naruszenie równorzędności stron umowy. Chodzi, więc o działania
potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od standardów postępowania.
Poza odesłaniem do dobrych obyczajów, art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odwołuje się również do przesłanki
słusznych interesów konsumentów. Interesy te można rozpatrywać zarówno w wymiarze ekonomicznym (majątkowym), jak
i pozaekonomiczny.
Zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy potwierdził zarzut nierespektowania przez Pocztę Polską narzuconych przez
ustawodawcę zasad świadczenia powszechnych usług pocztowych, poprzez niezachowywanie określonych w przepisach prawnych
minimalnych standardów ich jakości. W ocenie Prezesa UOKiK, uzasadnione jest uznanie takich działań za sprzeczne z dobrymi
obyczajami, z pewnością nie można bowiem takich praktyk uznać za uczciwe. Konsument zawierając z publicznym operatorem
pocztowym umowę o usługę pocztową ma prawo oczekiwać, że nadana przez niego przesyłka pocztowa zostanie doręczona odbiorcy
w określonym terminie - z uwzględnieniem dopuszczalnego prawem marginesu opóźnień. Poczta Polska powinna zatem w taki
sposób zorganizować swoją działalność, aby możliwe było świadczenie usług w sposób zgodny z przepisami prawa i przy zachowaniu
określonych prawnie standardów jakości usług.
Powyższe, zakwestionowane przez Prezesa UOKiK działania Poczty Polskiej nie tylko pozostają w sprzeczności z wymogiem
poszanowania dobrych obyczajów przez profesjonalistę działającego w obrocie konsumenckim, lecz naruszają również słuszne
interesy konsumentów - zarówno w wymiarze ekonomicznym (konsekwencje finansowe związane z niedoręczeniem przesyłek
pocztowych w terminie), jak i pozaekonomicznym (straty niemajątkowe w postaci straty czasu związanej z wydłużonym okresem
oczekiwania na doręczenie przesyłki, niewygody organizacyjnej, niepewności co terminu realizacji usługi oraz poczucia nierzetelnego
potraktowania przez przedsiębiorcę). Tymczasem Poczta Polska ignorując ciążący na niej z mocy przepisów prawnych obowiązek
zachowywania minimalnych standardów jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie terminowości doręczeń przesyłek
pocztowych doprowadziła do sytuacji, w której jakość usług nie tylko nie ulega oczekiwanej przez ustawodawcę ciągłej poprawie, lecz
systematycznie się pogarsza.
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Mając powyższe na uwadze, Prezes UOKiK wykazał, iż w wyniku działań Poczty Polskiej polegających na niedopełnieniu ciążących
na tym przedsiębiorcy obowiązków w zakresie jakości powszechnych usług pocztowych, poprzez niezachowanie minimalnych
wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wynikających z §43 ust. 1 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, naruszony został obowiązek prowadzenia
działalności gospodarczej z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, wynikający z art. 17 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.
Skoro bezprawność działań Poczty Polskiej wywiedziona została przez Prezesa UOKiK z naruszenia art. 17 ustawy o swobodzie
działalność gospodarczej, w sposób oczywisty na uwzględnienie nie zasługuje argumentacja podniesiona przez stronę w toku
postępowania, zgodnie z którą z uwagi na specyficzną sytuację prawną publicznego operatora pocztowego nie można zarzucić mu
naruszenia zasad uczciwej konkurencji ani uznać podejmowanych przez niego działań za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedstawiając tego typu argumenty Poczta Polska polemizuje, bowiem
z zarzutem, który w ogóle nie został jej postawiony i nigdy nawet nie był rozważany przez Prezesa UOKiK.
W ocenie Prezesa UOKiK, nie sposób również podzielić stanowiska strony, zgodnie z którym niedopuszczalne ma być
wywodzenie bezprawności jej działań z naruszenia samego tylko art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w oparciu
wyłącznie o ich sprzeczność z dobrymi obyczajami. Jak bowiem zostało wskazane powyżej, w orzecznictwie przyjmuje się
powszechnie, iż przepis powyższy może samodzielnie stanowić przesłankę bezprawności działań przedsiębiorcy, jako jedną
z przesłanek warunkujących uznanie praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Podkreślenia wymaga również, iż - jak
wykazał Prezes UOKiK - w niniejszej sprawie naruszenie obowiązku prowadzenia działalności z poszanowaniem dobrych obyczajów
i słusznych interesów konsumentów wynikało z niewywiązywania się przez Pocztę Polską przy świadczeniu powszechnych usług
pocztowych z nałożonych na nią przez ustawodawcę obowiązków w zakresie minimalnych standardów jakości usług.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że udowodniono zaistnienie drugiej przesłanki niezbędnej dla uznania praktyki stosowanej
przez Pocztę Polską za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, wykazano bowiem bezprawność działań, o których mowa
w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.
Dla stwierdzenia przez Prezesa UOKiK stosowania praktyki określonej w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
niezbędne jest wykazanie, że kwestionowane działania przedsiębiorcy godzą 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.
Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów oznacza, zatem narażenie na uszczerbek interesów znacznej grupy lub wszystkich
konsumentów, poprzez stosowaną przez przedsiębiorcę praktykę, obejmującą tak działania, jak i zaniechania. Ponadto, godzenie
w zbiorowe interesy konsumentów może polegać zarówno na dokonaniu ich naruszenia, jak i na jedynie stworzeniu dla nich
zagrożenia. Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów powiązane jest z naruszaniem interesów gospodarczych konsumentów.
Zgodnie z orzecznictwem (Por. m.in. decyzje Prezesa UOKiK: z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr RWR-52/2007 i z dnia 31 lipca 2008 r.
Nr DDK-10/2008) oraz literaturą przedmiotu - a wbrew stanowisku zaprezentowanemu przez stronę w toku postępowania, która
powołała się na bliżej niesprecyzowane piśmiennictwo prawnicze i orzecznictwo sądowe - pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno
naruszenie interesów stricte ekonomicznych (o wymiarze majątkowym), jak i interesów o wymiarze pozaekonomicznym. Według
poglądów doktryny „należy tu też uwzględniać niewygodę organizacyjną, mitręgę, stratę czasu, nierzetelność traktowania,
wprowadzenie w błąd, a także naruszenie prywatności” (E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, wyd. II, Warszawa 2002 r.).
W interesy konsumentów o charakterze pozaekonomicznym godzi także naruszenie prawa do uczestniczenia w przejrzystych
i niezakłóconych przez przedsiębiorcę warunkach rynkowych, zapewniających konsumentom dokonywanie transakcji handlowych
z przedsiębiorcami na jasno określonych zasadach, przy całkowitym zrozumieniu rzeczywistego sensu ekonomicznego i prawnego
warunków dokonywanych czynności.
W tym miejscu należy zauważyć, iż interesu konsumentów nie należy - jak czyni strona postępowania -utożsamiać wyłącznie
z interesem prawnym, ochronie przed skierowanymi w nie naruszeniami podlegają, bowiem także interesy faktyczne. Przyjęta przez
ustawodawcę konstrukcja praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów pod ocenę w świetle obowiązujących przepisów
prawnych poddaje działanie przedsiębiorcy, nie zaś interes konsumentów, w który działanie to godzi. W definicji praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów mowa jest, bowiem - co warto podkreślić - o „bezprawnym działaniu przedsiębiorcy” oraz
o „interesie konsumentów”, nie zaś o „interesie prawnym”. Stąd wniosek, iż dla stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w art.
24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest wymagane, aby interes konsumentów, w który godzi kwestionowane
działanie przedsiębiorcy, wynikał bezpośrednio z określonej normy prawnej, na podstawie, której konsument mógłby domagać się
konkretyzacji jego uprawnień lub obowiązków - co stanowi, w uproszczeniu, definicję interesu prawnego. W znacznej, bowiem liczbie
spraw dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie zachodzi prosta zależność polegająca na tym, iż
naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku wynikającego z określonego przepisu prawnego skutkować będzie niemożnością realizacji
przez konsumentów uprawnień stanowiących korelat naruszonego obowiązku. Przykładem są choćby wskazywane powyżej
przypadki naruszeń interesów konsumentów, zwłaszcza tych o charakterze pozaekonomicznym, jak strata czasu, nierzetelne
traktowanie czy niewygoda organizacyjna.
Dla stwierdzenia naruszenia zbiorowego interesu konsumentów istotne 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. Niemniej, jak podnosi się w literaturze przedmiotu, w pojęciu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
mieści się także działanie przedsiębiorcy skierowane wprawdzie do oznaczonych (zindywidualizowanych), ale za to dostatecznie
licznych konsumentów, o ile przy tym konsumentów tych łączy jakaś wspólna cecha rodzajowa. Wówczas poszkodowana zostaje
pewna grupa konsumentów, nie będąca jedynie - z punktu widzenia przedsiębiorcy stosującego daną praktykę - zbiorowością
przypadkowych jednostek, lecz stanowiącą określoną i odrębną kategorię konsumentów, reprezentującą w znacznym stopniu
wspólne interesy (M. Szydło, Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, Monitor Prawniczy 2004/17/791).
Należy, zatem przyjąć, że zbiorowy interes konsumentów nie musi w każdym przypadku odnosić się do nieograniczonej liczby
konsumentów, których nie da się zindywidualizować, bowiem brak indywidualizacji nie sprzeciwia się możliwości wyodrębnienia
kategorii bądź zbioru konsumentów o pewnych cechach.
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O tym, czy naruszony został interes zbiorowy, nie zawsze także przesądza kryterium ilościowe, ponieważ niekiedy jeden
ujawniony przypadek naruszenia prawa konsumenta może być przejawem stosowanej praktyki naruszającej interes zbiorowy.
W wyroku z dnia 12 września 2003 r. (Sygn. akt I CKN 504/01) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „nie jest zasadne uznawanie, że
postępowanie z tytułu naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów można wszcząć tylko wtedy, gdy zagrożone są
interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie
ma, bowiem wymiar znacznie szerszy, pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także nieograniczonej liczbie
potencjalnych konsumentów”. W związku z tym stwierdzić należy, iż 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 w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem
zarówno interesów ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych konsumentów. W wyniku nierespektowania przez Pocztę Polską
narzuconych jej przez ustawodawcę zasad świadczenia powszechnych usług pocztowych, poprzez niezachowywanie określonych
prawnie minimalnych standardów ich jakości, konsumenci dotknięci praktyką mogli odnieść wymierne konsekwencje finansowe,
a także odczuć skutki niematerialne, takie jak strata czasu, niewygoda organizacyjna, niepewność co realnego terminu realizacji usługi,
poczucie nierzetelnego potraktowania przez przedsiębiorcę.
W ocenie Prezesa UOKiK, nie budzi również wątpliwości, iż interesy konsumentów, w które - jak zostało wykazane powyżej - godzi
praktyka stosowana przez Pocztę Polską - mają charakter zbiorowy. W wyniku kwestionowanych działań dochodzi bowiem do
naruszenia praw potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów. Prezes UOKiK podejmując rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej
decyzji nie opierał się przy tym na indywidualnych przypadkach przedstawianych przez konsumentów, a wziął pod uwagę zbiorcze
wyniki jakości powszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską, odnoszące się do ogółu klientów tego przedsiębiorcy,
a zatem do potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów. Negatywne efekty działań Poczty Polskiej, polegających na niewykonywaniu
nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie terminowości doręczeń przesyłek pocztowych, może odczuć potencjalnie
każdy konsument korzystający z jej usług. Niezgodne z prawem zachowania przedsiębiorcy są podejmowane w stosunku do
potencjalnie nieoznaczonego z góry i bardzo licznego kręgu podmiotów, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy
kontrahentów przedsiębiorcy, będących nieprofesjonalnymi uczestnikami obrotu.
Reasumując, w sprawie spełniona została również trzecia przesłanka warunkująca uznanie praktyki za naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów, w postaci godzenia działaniami Poczty Polskiej opisanymi w punkcie I sentencji niniejszej decyzji w zbiorowy
interes konsumentów. Wykazanie, iż działania Poczty Polskiej mają charakter bezprawny, a jednocześnie godzą w zbiorowy interes
konsumentów, przesądza o tym, iż działania te mają charakter praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa
w art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Mając powyższe na względzie należało orzec, jak w punkcie I sentencji.
Stosownie do art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK 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 ustawy. Kara ta ma charakter fakultatywny, co oznacza, że o celowości jej nałożenia Prezes UOKiK
rozstrzyga każdorazowo biorąc pod uwagę okoliczności naruszenia przepisów ustawy.
Nakładając karę pieniężną określoną w art. 106 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prezes UOKiK bierze pod uwagę konieczność spełnienia
przesłanek podmiotowych, tj. stwierdzenia, że naruszenie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
dokonane zostało co najmniej nieumyślnie. Konieczność uwzględniania przesłanki winy przy nakładaniu kar pieniężnych określonych
w art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika bezpośrednio nie tylko z treści tego przepisu, ale również pozostaje
w zgodzie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (Orzeczenie z dnia 1 marca 1994 r. - Sygn. akt U 7/93).
W niniejszej sprawie za udowodnione należy uznać, iż doszło do naruszenia przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
publicznej „Poczta Polska” określonego w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazu stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w sposób określony w punkcie I sentencji niniejszej decyzji. Zarazem, w ocenie
Prezesa UOKiK, materiał dowodowy stanowiący podstawę ustaleń i rozważań w niniejszej sprawie uzasadnia przypisanie stronie
postępowania umyślnego naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zgodnie z art. 83 Konstytucji RP, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek znajomości
i przestrzegania norm prawa ciąży tym bardziej na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego, takich jak państwowe
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”. Podmioty profesjonalnie działające na rynku powinny mieć możliwość
przewidzenia, że podejmowane przez nie działania zostaną uznane przez Prezesa UOKiK za niezgodne z ustawą o ochronie konkurencji
i konsumentów, nie mogą, zatem skutecznie dowodzić braku świadomości naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów.
W ocenie Prezesa UOKiK, opisane w sentencji niniejszej decyzji działania Poczty powinny były się temu przedsiębiorcy kojarzyć
z nieuchronnością naruszenia art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zawodowy (profesjonalny)
charakter świadczenia usług wymaga prowadzenia działalności w sposób zapewniający poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych
interesów konsumentów, co wiąże się z respektowaniem obowiązujących przepisów prawa. Strona postępowania powinna liczyć się
z tym, że nie wypełniając nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie terminowości doręczeń przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym naraża się na negatywną reakcję ze strony organu powołanego do ochrony konsumentów. Poczta Polska miała
pełną świadomość ciążących na niej obowiązków zachowania określonych standardów świadczenia usług pocztowych, z uwagi zaś na
fakt prowadzenia szczegółowych corocznych badań jakości usług musiała też zdawać sobie sprawę z tego, że w związku ze stałym
pogarszaniem się ich wyników istnieje znaczne prawdopodobieństwo niezrealizowania wskaźników terminowości w 2007 r.
Z wyjaśnień strony składanych w toku postępowania w sposób wyraźny wynika, iż określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych minimalne wskaźniki terminowości strona traktuje jedynie jako
pozbawioną znaczenia prawnego wytyczną, do której wobec braku sankcji ze strony regulatora rynku nie musi się stosować. Tym
samym, w ocenie Prezesa UOKiK, okoliczności niniejszej sprawy jednoznacznie wskazują na konieczność uznania, iż działania Poczty
Polskiej, o których mowa w punkcie I sentencji niniejszej decyzji, miały charakter umyślny, jako takie były zatem zawinione.
Charakter i stopień naruszenia interesu publicznoprawnego, do jakiego doszło w wyniku naruszenia przez Pocztę Polską zakazu
określonego w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uciążliwość stosowanych przez przedsiębiorcę praktyk
dla dotkniętych nimi konsumentów, uzasadniają nałożenie kary pieniężnej na tego przedsiębiorcę.
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Przepis art. 106 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary
pieniężnej w wysokości nie większej niż 10% przychodu, osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenie kary.
Ustawa nie przesądza bezwzględnie wysokości kary nakładanej przez Prezesa UOKiK, który decyduje o tym w każdym konkretnym
przypadku, kierując się założeniem, że sankcja musi spełniać zarówno funkcję represyjną (nakładana jest za naruszenie ustawowych
zakazów), jak i prewencyjną (ma zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości i zniechęcać do naruszania prawa), zaś zagrożenie
nią, czyli potencjalna możliwość nałożenia kary przez Prezesa UOKiK, nadaje jej charakter dyscyplinujący (wyrok SN z dnia
7 kwietnia 2004 r. - Sygn. akt III SK 31/04). Ustawa nie zawiera zamkniętego katalogu przesłanek, od których uzależniona jest wysokość
kar nakładanych na przedsiębiorców. W art. 111 ustawy jedynie przykładowo wskazano, że Prezes UOKIK winien wziąć pod uwagę
okres, stopień okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. Jest jednak oczywiste, że
na wysokość kary powinien wpływać również stopień naruszenia lub zagrożenia interesu publicznoprawnego. W orzecznictwie
wskazuje się również takie przesłanki warunkujące wysokość kary, jak: potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy, dopuszczalny poziom
kary wynikający z przepisów ustawy oraz cele, jakie kara ma osiągnąć (wyrok SN z dnia 27 czerwca 2000r. - Sygn. akt I CKN 793/98).
W niniejszej sprawie ustalając wysokość nałożonej na Pocztę Polską kary pieniężnej Prezes UOKiK wziął pod uwagę ogólnopolski
zasięg praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów stosowanej przez przedsiębiorcę, jak również okoliczność, że Poczta
Polska była już kilkakrotnie adresatem decyzji Prezesa UOKiK dotyczących działań wymierzonych w interesy konsumentów
(m.in. decyzje Prezesa UOKiK: z dnia 29 marca 2001 r. Nr RKT-09/2001 i z dnia 14 lipca 2003 r. Nr RKT-25/2003. Por. także: decyzje z dnia
16 grudnia 2005 r. Nr RKT-66/2005 i RKT-67/2005, nakładające na Pocztę Polską kary pieniężne z tytułu niewykonania ww. decyzji).
Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności, jak również możliwości finansowe Poczty Polskiej, Prezes UOKiK uznał, że wadze
udowodnionych przedsiębiorcy naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiada kara w wysokości 6.660.000 zł.
W ocenie Prezesa UOKiK, kara pieniężna w powyższej wysokości w pełni odpowiada stopniowi zawinienia przedsiębiorcy.
Nakładając karę w ustalonej wyżej wysokości, Prezes UOKiK wyszedł z założenia, iż powinna ona mieć charakter zarówno represyjny,
jak i prewencyjny, podkreślając naganność ocenianego zachowania przedsiębiorcy i przyczyniając się do podjęcia przez Pocztę Polską
działań mających na celu zaniechanie naruszania przepisów mających na celu ochronę konsumentów. Poza wymiarem indywidualnym,
w ocenie Prezesa UOKiK, orzeczona kara będzie mieć również wymiar ogólny, spełniając funkcję odstraszającą i wychowawczą
w stosunku do innych uczestników rynku. […]
W ocenie Prezesa UOKiK, w świetle powyższych okoliczności zarówno nałożenie przedmiotowej kary, jak i jej wysokość, są
w pełni uzasadnione. Mając powyższe na względzie należało orzec, jak w punkcie II sentencji. […]
4
Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2008 r.
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Użyte na końcu w nawiasie symbole literowe oznaczają decyzje z zakresu:
kontrola koncentracji
porozumienia ograniczające konkurencję
nadużywanie pozycji dominującej
ochrona zbiorowych interesów konsumentów
ogólne bezpieczeństwo produktów
pozostałe
DKK-77/2008, 1.10.2008, Walki Group Oy w Valkeakoski (Finlandia), Ekopak-Jatne S.A. w Jatne, Gmina Celestynów (A).
DKK-78/2008, 1.10.2008, AZN Poland Sp. z o. o. w Warszawie, Axtone S. A. w Kańczudze (A).
RKT-60/2008, 1.10.2008, B.M.-M. przedszkole Artystyczne „Domino” w Katowicach (D).
RLU-42/2008, 1.10.2008, Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Lublinie (D).
RLU-44/2008, 1.10.2008, Super-Tramp Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych s.c Małgorzata Wolanowska-Jeżewska i Andrzej
Jeżewski w Lublinie (D).
RWA-40/2008, 1.10.2008, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach (D).
RKR-30/2008, 2.10.2008, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Driver” Zbigniew Ozga (D).
RKR-31/2008, 2.10.2008, Akademia Ruchu Drogowego „ABSOLUT” Elżbieta Błajszczak w Krakowie (D).
RLU-43/2008, 2.10.2008, Gmina Miasta Lublin (C).
RLU-45/2008, 2.10.2008, Robert Obszański Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Zamościu (D).
RWR-47/2008, 2.10.2008, Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Elżbieta Kot w Legnicy (D).
RWR-48/2008, 2.10.2008, Biuro Turystyczno Usługowe „Juventur Wałbrzych” Sp. z o.o. w Wałbrzychu (D).
DNR-80/2008, 3.10.2008, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARTNER” Marek Kutnik w Elblągu (E).
DNR-81/2008, 3.10.2008, Brosna Sp. z o.o. w Warszawie (E).
RWA-41/2008, 3.10.2008, Gmina Gąbin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (C).
RWA-42/2008, 3.10.2008, Gmina Gąbin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (D).
RWA-43/2008, 3.10.2008, Sita Polska, ZUK USKOM w Mławie (A).
DKK-79/2008, 6.10.2008, TORFARM S.A. w Toruniu, Promedic Sp. z o.o. w Kielcach (A).
RKR-332008, 6.10.2008, Grażyna Płachecka Przedszkole Niepubliczne „Pod gwiazdkami” w Krakowie (D).
RPZ-35/2008, 6.10.2008, „Intrat - Pil” Sp. z o.o. w Pile (D).
RWR-45/2008, 6.10.2008, International Sporting Travel Polska Sp. z o.o. w Zielonej Górze (D).
RGD-48/2008, 7.10.2008, Niepubliczne Przedszkole „Morenowy Raj” Maria Wójcik-Plata i Eugeniusz Plata w Gdańsku (D).
RKT-61/2008, 7.10.2008, „ANFA” Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Andrzej F. i Kornelia F. w Skoczowie (D).
RWR-49/2008, 7.10.2008, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mały Twórca” Halina Kasprzyk we Wrocławiu (D).
RWR-50/2008, 7.10.2008, Przedszkole Niepubliczne „Źródełko” Teresa Bajda w Legnicy (D).
RKT-62/2008, 8.10.2008, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. (D).
RPZ-36/2008, 8.10.2008, Prywatne Przedszkole Polsko-Angielskie „Green House” Katarzyna Pirszel w Poznaniu (D).
DNR-82/2008, 9.10.2008, Dariusz Wiatr, PHU „MADAR” w Krośnie (E).
DNR-83/2008, 9.10.2008, Roman Bochniarz, „Bochniarz Roman Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRONAT” w Starej Wsi (E).
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DNR-84/2008, 9.10.2008, „Duka Polska” Sp. z o.o. w Warszawie (E).
RGD-49/2008, 9.10.2008, Wielka Przygoda Sp. z o.o. w Gdańsku (D).
RKT-63/2008, 9.10.2008, Parafia pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Będzinie (F).
RLU-46/2008, 9.10.2008, Justyna Steckiewicz JOTES - Domowe Przedszkole w Białymstoku (D).
RWR-51/2008, 9.10.2008, POLTUR POLSKA Sp. z o.o. w Zielonej Górze (F).
RŁO-49/2008, 10.10.2008, „ASCON D” Danuta Maj-Borkowska w Łodzi (D).
RWA-44/2008, 10.10.2008, Anna Hawryluk, Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Siedlcach (D).
DKK-80/2008, 13.10.2008, Advanced Distribution Solutions S.A. w Krakowie, „MARK-POL” Sp. z o.o. w Będzinie (A).
RGD-50/2008,13.10.2008, Towarzystwo Inwestycyjne BANASIK Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie (D).
RGD-51/2008,13.10.2008, Przedszkole „Promyk” Helena Grzywacz w Szczecinie (D).
RLU-47/2008, 13.10.2008, Zdzisław Kulka, Urszula Kulka, Maciej Kulka, Monika Kulka Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Kulka” s.c.
w Lublinie (D).
RBG-28/2008, 14.10.2008, Hurtowania Elektryczna ELTECH Feliks Obremski w Bydgoszczy (D).
RKT-64/2008, 14.10.2008, Telewizja Kablowa „Vega” Sp. z o.o. w Częstochowie (D).
RWR-52/2008, 14.10.2008, Biuro Podróży Wratislavia Travel Mariusz Podgórski we Wrocławiu (D).
DKK-81/2008, 15.10.2008, Sygma Banque S.A. w Paryżu, Francja, Cetelem Bank S.A. w Warszawie (A).
DNR-86/2008, 15.10.2008, „GAWIT” W. Gadomski, G. Witkowski sp. j. w Konstancinie (E).
DNR-87/2008, 15.10.2008, Tadeusz Sznaza, PPHU „EL-HURT” w Elblągu (E).
RWA-45/2008, 15.10.2008, Konrad Sadowski, Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” w Warszawie (D).
RWR-57/2008, 15.10.2008, Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK” Bożena Grudziel w Jeleniej Górze (D).
RWR-58/2008, 15.10.2008, Przedszkole Prywatne „Chatka Kubusia Puchatka” Jacek Kurowski w Gorzowie Wielkopolskim (D).
DNR-88/2008, 16.10.2008, Hurtownia „ADA” Ignaczak Adam, Ignaczak Wanda sp. j. w Grójcu (E).
DNR-89/2008, 16.10.2008, „Łódźidis” Sp. z o.o. w Łodzi (E).
RLU-48/2008, 16.10.2008, Ewa Suchocka Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Białymstoku (D).
RLU-49/2008, 16.10.2008, Małgorzata Kaliszewska Przedszkole Niepubliczne Nr 5 „Pod Kasztanem” (D).
RWA-46/2008, 16.10.2008, Citihome Sp. z o.o. w Otwocku (D).
RŁO-50/2008, 17.10.2008, Przedszkole Lingwistyczne Stowarzyszenia Edukacji Dziecka „Dobry Start” w Łodzi (D).
RWA-47/2008, 17.10.2008, Uniwersytet Warszawski (D).
RWR-61/2008, 17.10.2008, Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” Janina Stefanowska w Legnicy (D).
DKK-82/2008, 20.10.2008, Fairfax Financial Holdings Limited w Toronto, Kanada, Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.
w Warszawie (A).
DKK-83/2008, 20.10.2008, E.ON edis energia Sp. z o.o. w Poznaniu, MVV - Polska Sp. z o.o. w Warszawie (A).
DKK-84/2008, 20.10.2008, Copernicus Securities S.A. w Warszawie, Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. w Warszawie (A).
RKT-65/2008, 20.10.2008, „Polimex-Mostostal Siedlce” SA w Warszawie, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA Holding
w Katowicach (A).
RLU-50/2008, 21.10.2008, Monika Kożuchowska i Magdalena Wójtowicz Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bursztynek”
w Lublinie (D).
DNR-85/2008, 22.10.2008, Jacek Tarach, FPHU Jacek Tarach w Jadowie (E).
DNR-90/2008, 22.10.2008, Bogumiła Wołoszka, „BWB-Szkło” Bogumiła Wołoszko w Gdańsku (E).
RGD-54/2008, 22.10.2008, JTP sp. z o.o. (D).
RGD-54/2008, 22.10.2008, Biuro Podróży B sp. z o.o. (D).
RWA-48/2008, 22.10.2008, CED Group S.ar.l w Luksemburgu, KSM Investment S.A. w Luksemburgu, Kofola-Hoop S.A
w Warszawie (A).
RWR-62/2008, 22.10.2008, Przedszkole Niepubliczne „STOKROTKA” Maria Borowska w Legnicy (D).
RWR-63/2008, 22.10.2008, Niepubliczne Przedszkole „Piątka5” Teresa Skulska w Jeleniej Górze (D).
RBG-29/2008, 23.10.2008, Biuro Usług Turystycznych SUNNY TRAVEL (D).
RKT-66/2008, 23.10.2008, Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (D).
RKT-67/2008, 23.10.2008, Zakład Usług Antenowych Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Spółka Jawna w Choszcznie (D).
RWR-64/2008, 23.10.2008, Biuro Podróży „Juventur - Gorzów” sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (D).
RGD-56/2008, 24.10.2008, Przedszkole Niepubliczne „Na Wzgórzu” Joanna Orłowska w Gdańsku (D).
RKT-68/2008, 24.10.2008, Przedsiębiorstwo Handlowe „Eko-Live” Sp. j. J. M. Kubiczek, A. R. Kałuża w Bielsku-Białej (D).
RKT-69/2008, 24.10.2008, R. K. „PIEC-DOM” w Kędzierzynie-Koźlu (D).
RKT-70/2008, 24.10.2008, Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w Częstochowie (D).
RKT-71/2008, 24.10.2008, M. i P. W. przedsiębiorcom Prywatne Przedszkole „Skrzaty z Przyszłością” s.c., w Sosnowcu (D).
RKR-38/2008, 24.10.2008, Jolanta Więckowska Biuro Podróży „CENTRUM” w Krakowie (D).
RLU-51/2008, 24.10.2008, Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Białymstoku (D).
RWR-65/2008, 27.10.2008, Niepubliczne Przedszkole „BAJKA” Teresa Michalak w Jeleniej Górze (D).
RWR-66/2008, 27.10.2008, The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. w Sadach k. Poznania (D).
RWR-67/2008, 27.10.2008, Niepubliczne Przedszkole Małgorzata Nowak w Zielonej Górze (D).
DNR-91/2008, 28.10.2008, Krzysztof Głowacki, TAP-GRILL Krzysztof Głowacki w Paczkowie (E).
DKK-85/2008, 29.10.2008, ArcelorMittal Poland S.A. w Katowicach, Krakodlew S.A. w Krakowie (A).
DNR-92/2008, 29.10.2008, „TMS International Trade-Marketing_Service” Sp. z o.o. w Pionkach (E).
RWA-49/2008, 29.10.2008, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o. w Piasecznie (D).
RLU-52/2008, 30.10.2008, Bogusława Stawiarska MALTA Biuro Podróży w Lublinie (D).
RLU-53/2008, 30.10.2008, Artur Stefanów Szkolenia Kierowców ,,Autopar” w Lublinie (D).
RLU-54/2008, 30.10.2008, Jerzy Gawryluk Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,V MAX” w Białymstoku (D).
RŁO-51/2008, 30.10.2008, Justyna Witczak Prywatne Przedszkole „ALA” w Łodzi (D).
RWR-68/2008, 30.10.2008, Przedszkole Językowe „eNTe” Stowarzyszenie Centrum Współpracy Europejskiej we Wrocławiu (D).
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93. RWR-69/2008, 30.10.2008, „Zakład Budowlany Antczak” sp. j. w Drezdenku (D).
94. DNR-94/2008, 31.10.2008, Marcin Michalak PPHU AM DEKOR MARCIN MICHALAK w Miłkowie (E).
95. RBG-30/2008, 31.10.2008, Budlex sp. z o.o. w Warszawie (D).
96. RŁO-52/2008, 31.10.2008, Zakład Energetyczny Łódź-Teren Obrót Spółka z o.o. w Warszawie (C).
97. RKR-38/2008, 3.11.2008, Karol Tomczyk Biuro Turystyczne „KRAKUS” w Krakowie (D).
98. RPZ-37/2008, 3.11.2008, „Akademia jazdy” Katarzyna Matuszak w Poznaniu (D).
99. RWR-72/2008, 4.11.2008, Poznański Travel Biuro Turystyczne Poznański Andrzej we Wrocławiu (D).
100.RWR-74/2008, 4.11.2008, Rafin Sp. z o.o. we Wrocławiu (C).
101.DKK-86/2008, 5.11.2008, Mondi Štěti a.s. w Štěti (Republika Czeska), Norske Skog Štěti a.s. w Štěti, Republika Czeska (A).
102.DKK-87/2008, 5.11.2008, Sumitomo Corporation w Tokio, Japonia, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Limited
w Tokio, Japonia, SMFL Aircraft Capital Corporation w Amsterdamie, Holandia (A).
103.RBG-31/2008, 5.11.2008, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Brdą” w Bydgoszczy (D).
104.RBG-32/2008, 5.11.2008, Biuro Podróży MARKPOL TOUR (D).
105.DNR-95/2008, 6.11.2008, Paweł Antczak „ONO” w Poznaniu (E).
106.RBG-33/2008, 6.11.2008, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy (D).
107.RKR-41/2008, 6.11.2008, „III MILLENIUM” Sp. z o.o. w Krakowie (D).
108.RWR-76/2008, 6.11.2008, Biuro Usługowo-Turystyczne VOYAGER s.c. Krystyna Stanisława Kita, Elżbieta Danuta Duda w Legnicy (D).
109.RWR-77/2008, 6.11.2008, GORLICKA Sp. z o.o. we Wrocławiu (D).
110.DNR-96/2008, 7.11.2008, „LANDMANN POLSKA” Sp. z o.o. w Jaworznie (E).
111.DNR-97/2008, 7.11.2008, Jacek Szczur, Meblo-Bit w Nowej Wsi (E).
112.RŁO-53/2008, 7.11.2008, „PRYMAT MONTAŻ” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wiesław Lesiak w Łodzi (D).
113.RGD-58/2008, 12.11.2008, Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” Marzena Król-Holmer w Koszalinie (D).
114.RGD-59/2008, 13.11.2008, Przedszkole Niepubliczne Justyna Czerwińska w Gdyni (D).
115.RKT-72/2008, 13.11.2008, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. w Namysłowie (D).
116.RKT-73/2008, 13.11.2008, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu (D).
117.RPZ-38/2008, 13.11.2008, Willsoor Group Jarosław Tomaszewski w Lesznie (D).
118.RWA-50/2008, 13.11.2008, Lech Setecki, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ESTETYKA I w Radomiu (D).
119.RWA-51/2008, 13.11.2008, Wojciech Byśkiniewicz, „BYŚ” w Warszawie (D).
120.DDK-28/2008, 14.11.2008, ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (D).
121.DNR-99/2008, 14.11.2008, Marek Rajkiewicz „DECOR BIS” w Żółwinie (E).
122.DNR-98/2008, 17.11.2008, „Carcommerce” Sp. z o.o. w Warszawie (E).
123.RGD-60/2008, 17.11.2008, MAT-BUD Rumia Sp. z o.o. (D).
124.RKT-74/2008, 17.11.2008, D. S.-R. Przedszkole Niepubliczne „Sezamkowo” w Katowicach (D).
125.RKT-75/2008, 17.11.2008, M. S.-K. Prywatne Przedszkole Nr 1 w Katowicach (D).
126.RŁO-54/2008, 17.11.2008, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (D).
127.DKK-88/2008, 18.11.2008, Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A. w Płocku, Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A.
w Kutnie (A).
128.RKT-76/2008, 18.11.2008, Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach prowadzące Społeczne Przedszkole
„Omega” w Katowicach (D).
129.RLU-55/2008, 18.11.2008, Magdalena Rzepiejewska Wir Ośrodek Szkolenia Kierowców w Białymstoku (D).
130.RWA-52/2008, 18.11.2008, Marzena Stawska, „Magdusia” Marzena Stawska w Legionowie (D).
131.RKR-42/2008, 19.11.2008, „Centrum Turystyki” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (D).
132.DKK-90/2008, 20.11.2008, Towarowa Giełda Energii S.A. w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie, „Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych” S.A. w Warszawie (A).
133.DNR-93/2008, 20.11.2008, Przedsiębiorstwo Handlowe EUROBABY Drobot, Ginalski, Komarzewski sp.j. w Rzeszowie (E).
134.DNR-100/2008, 20.11.2008, Kaufland Polska Markety Sp.k. we Wrocławiu (E).
135.RŁO-55/2008, 20.11.2008, BRE.locum S.A. w Łodzi (D).
136.RPZ-39/2008, 20.11.2008, Centrum Turystyki „Oskar” Janusz Szymański w Poznaniu (F).
137.DNR-101/2008, 21.11.2008, „MGL Metro Group Logistics Polska” Sp. z o.o. i sp. k. w Warszawie (E).
138.RKT-77/2008, 21.11.2008, M. K. Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Opolu (D).
139.RKR-43/2008, 25.11.2008, POL-MOT Holding S.A. w Warszawie i VIAMOT S.A. w Krakowie (A).
140.RŁO-56/2008, 25.11.2008, „EZBUD-INTERSTER” Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim (D).
141.RPZ-40/2008, 25.11.2008, Miasto i Gmina Trzemeszno (C).
142.DKK-91/2008, 26.11.2008, Neste Oil Corporation w Espoo (Finlandia), Oil & Gas Holding Company B.S.C. w Manama (Królestwo
Bahrajnu), Bahrajn Petroleum Company B.S.C, w Awali (Królestwo Bahrajnu), „Bahrajn Base Oil Company B.S.C.” w Królestwie
Bahrajnu (A).
143.DNR-102/2008, 26.11.2008, Paweł Antczak „Ono” w Poznaniu (E).
144.DNR-103/2008, 26.11.2008, „HF HELVETIA FURNITURE” Sp. z o.o. w Bydgoszczy (E).
145.RGD-61/2008, 26.11.2008, Bruno Tassi i Spółka DEK (A).
146.RLU-56/2008, 26.11.2008, Gmina Baranów (C).
147.DNR-104/2008, 27.11.2008, Lech Wajler, „ICON” w Rzeszowie (E).
148.RPZ-41/2008, 27.11.2008, Biuro Turystyczno-Krajoznawcze Wędrownik Tomasz Guźniczak w Kaliszu (D).
149.DDK-29/2008, 28.11.2008, J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach k. Warszawy (D).
150.DNR-105/2008, 28.11.2008, Jadwiga Langer, Weronika Piszczan, „JLJ” s.c. w Świętochłowicach (E).
151.DNR-106/2008, 1.12.2008, Marek Michalik, Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „MAREX” w Pawłowicach (E).
152.DNR-107/2008, 1.12.2008, „MONDEX” Anna i Jerzy Affek sp. j. w Olsztynie (E).
153.RKR-44/2008, 1.12.2008, Tell S.A. w Poznaniu i Impol sp. z o.o w Krakowie (A).
154.RŁO-59/2008, 1.12.2008, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach (D).
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155.DKK-92/2008, 2.12.2008, TPK - 45 Sp. z o.o. w Warszawie, MAN STAR Truck & Buses Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym (A).
156.RKT-78/2008, 2.12.2008, E. M., I. M., Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „PROMYK” s.c. w Tychach (D).
157.RKT-79/2008, 2.12.2008, Salus International Sp. z o.o. w Katowicach Niepubliczne Przedszkole Językowe BIM BOM (D).
158.RKR-45/2008, 2.12.2008, „ANDARES” s.c. Karolina i Ivan Nunez Cuesta w Warszawie, (poprzednio „Biuro Turystyki „IKATUR”
Irena Małysa, Karolina Nunez Cuesta s.c. w Krakowie) (D).
159.RWA-53/2008, 2.12.2008, Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o. w Radomiu (D).
160.DDK-30/2008, 3.12.2008, Polski Związek Firm Deweloperskich w Warszawie (D).
161.DDK-31/2008, 3.12.2008, Firma Handlowo Usługowa „Masmal” Piotr Jastrzębski w Warlubiu (D).
162.DDK-32/2008, 3.12.2008, PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie (D).
163.DNR-108/2008, 3.12.2008, „GAWIT” W. Gadomski, G. Witkowski sp. j. w Konstancinie (E).
164.DNR-109/2008, 3.12.2008, Jacek Tarach, FPHHU w Jadowie (E).
165.RWA-54/2008, 3.12.2008, Studencka Spółdzielnia Pracy UNIVERSITAS w Warszawie (D).
166.DKK-93/2008, 4.12.2008, Commerzbank AG we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (A).
167.RPZ-42/2008, 4.12.2008, Paweł Grodzki, Wojciech Grodzki Sp.j. w Poznaniu (F).
168.DKK-94/2008, 5.12.2008, P4 Sp. z o.o. w Warszawie, POLKOMTEL S.A. w Warszawie, Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.
w Warszawie i PTK - Centertel Sp. z o.o. w Warszawie (A) (publ. - poz. 2 w niniejszym numerze Dziennika).
169.RKT-80/2008, 5.12.2008, Przedsiębiorstwu „Broker Service” Sp. z o.o. w Żorach (D).
170.RWA-55/2008, 5.12.2008, Grupo Lar Real Estate Polonia Sp. z o.o. w Warszawie (D).
171.DNR-110/2008, 8.12.2008, Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie (E).
172.DNR-111/2008, 8.12.2008, Jakub Półrola „MEBLOMAX” w Radomsku (E).
173.RKT-81/2008, 8.12.2008, Elżbieta G. i Henryk G., ANT-SAT-GOR s.c. w Gliwicach (D).
174.RKT-82/2008, 8.12.2008, Beskidzka Telewizja Kablowa „BESTKABEL” Sp. z o.o. w Żywcu (D).
175.RKT-83/2008, 8.12.2008, Tomasz K. Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” w Częstochowa (D).
176.DKK-95/2008, 9.12.2008, Zemos a.s. w Velkich Němčicach, Czechy, Milkagro a.s. w Ołomuńcu, Czechy (A).
177.DKK-96/2008, 9.12.2008, Manutencoop Facility Management S.p.A. w Bolonii, Włochy, Pirelli RE Integrated Facility Management
B.V. w Amsterdamie, Holandia (A).
178.RKT-84/2008, 9.12.2008, K. P.-M. Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” w Opolu (D).
179.RLU-57/2008, 9.12.2008, Biuro Turystyki - Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Lublinie (D).
180.DKK-97/2008, 10.12.2008, PCC SE w Duisburgu, Trawipol Sp. z o.o. w Gliwicach (A).
181.RKT-85/2008, 10.12.2008, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (D).
182.RWA-56/2008, 10.12.2008, Paulina Petrykat-Żmijewska, Helena Olkucka i Robert Olkuski, „Milenium” s.c. - Przedszkole
Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Legionowie (D).
183.DNR-112/2008, 11.12.2008, Małgorzata Michalik „KOMETA” we Wrocławiu (E).
184.DNR-113/2008, 11.12.2008, Mirosław Kolasiński w Jastrzębiu Zdroju (E).
185.DDK-33/2008, 12.12.2008, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (D).
186.DNR-114/2008, 12.12.2008, RONSON POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu (E).
187.DNR-115/2008, 12.12.2008, RONSON POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu (E).
188.RWA-57/2008, 12.12.2008, Sita Radom Sp. z o.o. w Radomiu (D).
189.RWA-58/2008, 12.12.2008, Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. w Warszawie (F).
190.DNR-117/2008, 15.12.2008, „PROFIX” Sp. z o.o. w Warszawie (E).
191.RBG-39/2008, 15.12.2008, Przedszkole Niepubliczne Akademia Krasnoludków (D).
192.RBG-40/2008, 15.12.2008, Przedszkole Prywatne Kangurek (D).
193.RGD-62/2008, 15.12.2008, Przedszkole Niepubliczne Smerfuś (D).
194.DKK-98/2008, 16.12.2008, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding w Bydgoszczy, PREMA Invest, s.r.o. w Trnava,
Republika Słowacka (A).
195.DKK-99/2008, 16.12.2008, NewCo Inc. w York, Stany Zjednoczone, Hicks Acquisition Company I, Inc. w Dallas, Stany
Zjednoczone (A).
196.DNR-116/2008, 16.12.2008, Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G. M. Stęclik sp. j. w Częstochowie (E).
197.RBG-41/2008, 16.12.2008, „Bydgoska Giełda Nieruchomości” Mariola Teresińska w Bydgoszczy (D).
198.RKT-86/2008, 16.12.2008, SAWA-TAXI Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Katowicach (D).
199.RPZ-44/2008, 16.12.2008, Gmina Swarzędz (D).
200.RWA-59/2008, 16.12.2008, Dorota Rotowska i Tomasz Rotowski, Przedszkole Niepubliczne „Montesorri” w Warszawie (D).
201.RBG-42/2008, 17.12.2008, Przedszkole Niepubliczne Calineczka (D).
202.RBG-43/2008, 17.12.2008, Przedszkole Prywatne Leśny Ludek (D).
203.RBG-44/2008, 17.12.2008, SUB AQUA (D).
204.RLU-58/2008, 17.12.2008, Agencja Turystyczna ,,NOWATOR” Ł. Płońska, Cz. Płoński sp.j. w Białymstoku (D).
205.DOK-7/2008, 18.12.2008, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (C).
206.RWA-60/2008, 18.12.2008, Justyna Glica, Niepubliczne Przedszkole „Nutka” w Starej Iwicznej (D).
207.DKK-100/2008, 19.12.2008, Agrofert Holding a.s. w Pradze, Czechy, Agropol Group a.s. w Pradze, Czechy NewCo Inc. w York,
Stany Zjednoczone, Hicks Acquisition Company I, Inc. w Dallas, Stany Zjednoczone (A)
208.RKT-87/2008, 19.12.2008, TRACO-SAT Krzysztof P., Kędzierzyn-Koźle (D).
209.RKT-88/2008, 19.12.2008, „Poltrade” Waletko sp. j. w Rudzie Śląskiej i inni (B).
210.RKT-89/2008, 19.12.2008, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych WALDEX Sp. z o.o. w Katowicach (D).
211.RKT-90/2008, 19.12.2008, Wojciech Abramowicz i Dariusz Krot SATEX s.c. w Czerwionka-Leszczyny (D).
212.RKT-91/2008, 19.12.2008, Astabe.com Sp. z o.o. w Warszawie (D).
213.RKT-92/2008, 19.12.2008, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śl. (D).
214.RKT-93/2008, 19.12.2008, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śl. (F).
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215.DNR-118/2008, 22.12.2008, Jan Zugaj, PHUP „Bicykl” w Nowogardzie (E).
216.RWA-61/2008, 22.12.2008, MikiLand Sp. z o.o. Przedszkole Niepubliczne w Warszawie (D).
217.DOK-8/2008, 23.12.2008, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (C).
218.DNR-119/2008, 23.12.2008, „ARMIR” Arleta Mariola i Mirosław Jan Goduńscy sp. j. w Bydgoszczy (E).
219.DNR-120/2008, 23.12.2008, Zbigniew Cichowski PPHU „PLASTPIL” w Piliźnie (E).
220.DNR-121/2008, 23.12.2008, Zbigniew Cichowski PPHU „PLASTPIL” w Piliźnie (E).
221.RBG-46/2008, 23.12.2008, Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie (D).
222.RLU-59/2008, 23.12.2008, Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem i Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Białogardzie (A).
223.RLU-60/2008, 23.12.2008, Biuro Turystyki ,,Bial - Tur” Sp. z o.o. w Białymstoku (D).
224.DDK-34/2008, 24.12.2008, Polskie Media Amer.Com S.A. w Warszawie (D).
225.DDK-35/2008, 24.12.2008, Toya Sp. z o.o. w Łodzi (D).
226.RGD-63/2008, 24.12.2008 Przedszkole Prywatne „Morska Kraina” (D).
227.RLU-61/2008, 24.12.2008, W&J Wiśniewski Sp. z o.o. w Izabelinie (D).
228.RPZ-46/2008, 24.12.2008, Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (D).
229.RPZ-47/2008, 24.12.2008, Biuro Podróży „Mondial Tours” Grażyna Górska w Koninie (F).
230.RPZ-48/2008, 24.12.2008, Agencja Turystyczno- Rekreacyjna „Moana” Tomasz Jakubowski w Gostyniu (D).
231.DKK-102/2008, 29.12.2008, YAWAL S.A. w Herbach, FINAL S.A. w Dąbrowie Górniczej (A).
232.RBG-47/2008, 29.12.2008, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Brdą” w Bydgoszczy (D).
233.RKT-94/2008, 29.12.2008, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (D).
234.RKT-95/2008, 29.12.2008, „ELSAT” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (D).
235.RKT-96/2008, 29.12.2008, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „WALDEX” S.C. Edward Z, Waldemar W,
Wojciech Z, Jacek W, Bielsko-Biała (D).
236.RLU-62/2008, 29.12.2008, Tomasz Jurkowski Centrum Podróży KOLIBER w Lublinie (D).
237.DNR-122/2008, 30.12.2008, „MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Sp.” sp. k. w Warszawie (E).
238.DNR-125/2008, 30.12.2008, Łukasz Drofiak PRESSEN POLSKA w Warszawie (E).
239.RKT-97/2008, 30.12.2008, Dębowe Tarasy Sp. z o.o. II Sp. k. w Katowicach (D).
240.RKT-98/2008, 30.12.2008, Silesia Residential Project Sp. z o.o. w Katowicach (D).
241.RKT-99/2008, 30.12.2008, „Eden” Marzena Perucka w Kluczborku (D).
242.RKT-100/2008, 30.12.2008, „ALMA -SAT” s.c. Stanisław Mandrak, Tomasz Zajączkowski w Gliwicach (D).
243.RKT-101/2008, 30.12.2008, Apollo Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (D).
244.RKR-47/2008, 30.12.2008, Gmina Bochnia (C).
245.RPZ-50/2008, 30.12.2008, KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, JASAM Sp. z o.o. w Olsztynie, i inni (B).
246.RWA-62/2008, 30.12.2008, Poczta Polska w Warszawie (D) (publ. - poz. 3 w niniejszym numerze Dziennika).
247.RWA-63/2008, 30.12.2008, Capital Art Apartments Sp. z o.o. w Warszawie (D).
248.DKK-103/2008, 31.12.2008, Flaga GmbH w Leobendorf, Austria, Zentraleuropa LPG Holding GmbH w Leobendorf, Austria (A).
249.DDK-37/2008, 31.12.2008, Domeny.pl Sp. z o.o. w Krakowie (D).
250.DDK-38/2008, 31.12.2008, Tele2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie (D).
251.DDK-39/2008, 31.12.2008, Telefonia Dialog S.A. we Wrocławiu (D).
252.DDK-40/2008, 31.12.2008, Aster Sp. z o.o. w Warszawie (D).
253.DNR-123/2008, 31.12.2008, Jerzy Znamierowski, PHU „ELGOTECH” w Zielonce k. Krakowa (E).
254.DNR-124/2008, 31.12.2008, Tadeusz Sznaza, PPHU „EL-HURT” w Elblągu (F).
255.RBG-48/2008, 31.12.2008, Diecezja Włocławska - Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne CARITAS (D).
256.RKT-102/2008, 31.12.2008, Przedsiębiorstwo Budowlane „Feniks” Sp. z o.o. w Katowicach (D).
257.RKT-103/2008, 31.12.2008, „Dialog” Sp. z o.o. w Mikołowie (D).
258.RKT-104/2008, 31.12.2008, Biuro Podróży „Glob” Józef S. w Opolu (D).
259.RKT-105/2008, 31.12.2008, „NEW! COMP” Leszek R. w Skoczkowie (D).
260.RKT-106/2008, 31.12.2008, „MULTI-HEKK Nieruchomości” Sp. z o.o. w Oleśnie (D).
261.RKT-107/2008, 31.12.2008, Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” - Józef Koral sp.j. w Limanowej oraz „Żabka Polska” S.A.
w Poznaniu (B).
262.RKT-108/2008, 31.12.2008, „PKP Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. w Warszawie (D).
263.RKT-109/2008, 31.12.2008, Phonak Polska Sp. z o.o. w Warszawie i inni (B).
264.RKT-110/2008, 31.12.2008, „Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. w Kamienicy Polskiej; SITA Częstochowa Sp. z o.o.
w Częstochowie; Remondis Sp. z o.o. w Warszawie; Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew S. w Konopiskach; Prywatny Zakład
Oczyszczania Miasta Waldemar S. w Konopiskach; Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław S. w Częstochowie,
Firma „Professional” s.c. Wiesław S., Elżbieta S., Wywóz nieczystości stałych i płynnych w Rąbień (B).
265.RKT-111/2008, 31.12.2008, Zakład Wielobranżowy „CATV Zarządca” Ewa Starzyńska w Krapkowicach (D).
266.RKT-112/2008, 31.12.2008, KOMSAT s.c. Waldemar Komander i Piotr Dutka w Kędzierzynie-Koźlu.
267.RKT-113/2008, 31.12.2008, Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w Myszkowie (D).
268.RKT-114/2008, 31.12.2008, Zakłady Chemiczne „Hajduki” SA w Chorzowie i inni (B)
269.RKT-115/2008, 31.12.2008, Stowarzyszenie Telewizji Osiedlowej Mydlice TOM w Dąbrowie Górniczej (D).
270.RLU-63/2008, 31.12.2008, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie (C).
271.RLU-64/2008, 31.12.2008, Krystyna i Sławomir P. „CONVOY” Przedsiębiorstwo Przewozowo Handlowe s.c. w T., Przewóz Osób
Arkadiusz W. w m. Ł (C).
272.RLU-65/2008, 31.12.2008, Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej
w Wysokiem Mazowieckiem (C).
273.RLU-66/2008, 31.12.2008, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Kostrzynie (D).
274.RLU-67/2008, 31.12.2008, Agencja Turystyczno-Usługowa „Groma-Tour” Andrzej Adam Walukiewicz w Suwałkach (D).
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275.RWA-64/2008, 31.12.2008, Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim (D).
276.RWR-85/2008, 31.12.2008, Poznański Travel Biuro Turystyczne Poznański Andrzej we Wrocławiu (D).
277.RWR-86/2008, 31.12.2008, Biuro Podróży PANORAMA Sp. z o.o. we Wrocławiu (D).
278.RWR-87/2008, 31.12.2008, Biuro Usługowo-Turystyczne VOYAGER s.c. Krystyna Stanisława Kita, Elżbieta Danuta Duda
w Legnicy (D).
279.RWR-88/2008, 31.12.2008, Poznański Travel Biuro Turystyczne Poznański Andrzej we Wrocławiu (D).
5
WYROK
z dnia 25 listopada 2008
w sprawie z odwołania Centrum Deweloper Sp. z o.o. w Sosnowcu przeciwko Prezesowi UOKiK
(Sygn. akt XVII Ama 31/08)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2008 r. w Warszawie
sprawy z powództwa Centrum Developer Sp. z o.o. w Sosnowcu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na skutek odwołania Centrum Developer sp. z o.o. w Sosnowcu od decyzji Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr RKT-73/2007:
I. Oddala odwołanie,
II. Zasądza od Centrum Developer Sp. z o.o. w Sosnowcu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł
(trzysta sześćdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z 31 grudnia 2007 r., Nr RKT-73/2007 pozwany - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie praktyki naruszających zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu:
1. Uznał stosowanie przez powoda - Centrum Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu
postanowień umowy rezerwacyjnej o treści „Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Rezerwacji, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej
kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych lub samorządowych” za
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały
wpisane do rejestru wzorców umownych za niedozwolone i nakazał zaniechanie ich stosowania.
2. Umorzył wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w związku
z podejrzeniem podejmowania przez Centrum Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niezgodnej z art. 24 ust. 1 i 2
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów naruszającej zbiorowe interesy konsumentów praktyki polegającej na
stosowaniu w zawieranych z konsumentami umowach rezerwacyjnych następującego postanowienia wzorca umowy, które
zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kc: „Strony ustalają,
że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy”
jako bezprzedmiotowe.
3. Nałożył na Centrum Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 1.600 (tysiąc sześćset) zł
płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, w zakresie opisanym w pkt 1 decyzji.
Obciążył Centrum Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kosztami postępowania i zobowiązał go do zwrotu
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kosztów postępowania w kwocie 60 (sześćdziesiąt) zł.
Od powyższej Decyzji powód wniósł odwołanie domagając się jej uchylenia w części, tj. w pkt 1, 3 i 4. Powód wniósł ponadto
o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej Decyzji powód zarzucił: naruszenie
art. 3851 Kodeksu cywilnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i ustalenie, iż zapis punktu IV ust. 1 umowy rezerwacji domu
narusza zbiorowe interesy konsumentów oraz naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez
uznanie za niedozwolone stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru postanowień
wzorców umownych.
W uzasadnieniu odwołania Powód podniósł, że nie można zgodzić się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
który twierdzi, że wszelkie niekorzystne wyroki lub decyzje uniemożliwiające prowadzenie inwestycji budowlanej będą uznawane za
przejaw siły wyższej, zwalniającej przedsiębiorcę od odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Powód zwrócił uwagę na treść
art. 471 Kc i stwierdził, że tylko sytuacje przedstawione w tym przepisie mogłyby być podstawą braku odpowiedzialności wykonawcy
w oparciu o punkt IV ust. 1 umowy rezerwacyjnej. W związku z powyższym, zdaniem Powoda kwestionowany zapis umowy
rezerwacyjnej jest tożsamy w treści z art. 471 Kc. Ponadto Powód podniósł, iż umowa rezerwacyjna nie tworzy pomiędzy stronami
zobowiązania o charakterze prawnym i powinna być traktowana jako jednostronne oświadczenie klienta, w którym wyraża on wolę
zawarcia umowy w przyszłości. Nadto Powód stwierdził, iż orzeczenia w sprawie uznania danych klauzul za klauzule abuzywne zostały
wydane w konkretnych stanach faktycznych i nie mogą, w sposób abstrakcyjny, być stosowane w przypadku innych stanów
faktycznych. Pozwany w odpowiedzi na odwołanie podniósł, że z zarzutami zawartymi w odwołaniu oraz z argumentacją przytoczoną
w jego uzasadnieniu nie można się zgodzić. W związku z czym pozwany wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie na jego rzecz
kosztów postępowania.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, co następuje.
Bezspornym jest, że powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług deweloperskich. W ramach wykonywanej
działalności powód posługiwał się wzorcem umowy o nazwie „Regulamin rezerwacji domu”, który zawiera m.in. postanowienia o
treści „Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Rezerwacji, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: aktów,
decyzji lub veta instytucji rządowych lub samorządowych” (§IV pkt 1).
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Jest faktem powszechnie znanym, że do Rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wpisano klauzulę o brzmieniu: „W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego i rezygnacji z umowy
przez Kupującego zwróci on wpłacone kwoty w całości Kupującemu po znalezieniu nowego nabywcy, lecz nie później niż z końcem
inwestycji. Przez niewykonanie umowy przez Sprzedającego strony rozumieją rażąco niezgodne z projektem lub wadliwe
wykonawstwo - przedłużenie czasu trwania umowy o więcej niż 90 dni. Termin realizacji może być przesunięty w przypadku, gdy mimo
dołożenia należytej staranności przez Sprzedającego wystąpiły przyczyny niezależne od Sprzedającego, takie jak: warunki pogodowe
uniemożliwiające prowadzenie robót odnotowane w dzienniku budowy, powódź, kataklizm, zmiana przepisów prawa itp., opóźnienie
w uzgodnieniach formalno-prawnych z Urzędami i Instytucjami wynikające z przekroczenia terminów podanych w KPA” (nr 230).
Klauzula ta została uznana za niedozwoloną na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 10 października 2004 r.,
Sygn. akt XVII Amc 47/03. Ponadto do rejestru wpisana jest klauzula „Nieprzewidziane przez Sprzedającego okoliczności, za które
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowane przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą
do uzyskania decyzji administracyjnych oraz wymaganych na tych decyzjach klauzul będą skutkowały przesunięciem terminy
wybudowania budynku i ostatecznego oddania lokalu Kupującemu na okres niezbędny do zakończenia budowy nie krótszy o czas
trwania budowy” (nr 1203). Klauzula ta została uznana za niedozwoloną na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
z 16 kwietnia 2007 r., Sygn. akt XVII Amc 43/06.
Do rejestru wpisana jest również klauzula „Ponadto stawający oświadcza, że wyżej określony termin może ulec przesunięciu
z przyczyn niezależnych od strony zobowiązane do sprzedaży, a mogących wyniknąć m.in. z przedłużającą się procedurą
administracyjną zmierzającą do uzyskania decyzji administracyjnych oraz wymaganych na tych decyzjach klauzul, niesprzyjających
warunków atmosferycznych itp. na co strona zobowiązana do kupna wyraża zgodę” (nr 1252). Klauzula ta została uznana za
niedozwoloną na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z 30 kwietnia 2007 r. Sygn. akt XVII Amc 66/06.
W tym stanie faktycznym, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Stosowanie do treści art. 47943 Kpc wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za
niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945§2 Kpc. Stosowanie postanowień wzorców
umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie
45
- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479 §2 Kpc może być uznane w stosunku
do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów (uchwała Sądu Najwyższego z 13 lipca 2006 r., sygn. akt III SZP 3/06, opubl. OSNP 2007/1-2/35).
Zdaniem Sądu, praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie konkurencji
o konsumentów jest także stosowanie klauzuli, o treści tożsamej z klauzulą wpisaną do rejestru, przez innego przedsiębiorcę, który nie
był stroną lub uczestnikiem postępowania zakończonego wpisaniem danej klauzuli do rejestru. Przemawia za tym wykładnia
gramatyczna art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis ten nie rozróżnia między stosowaniem klauzuli
przez przedsiębiorcę, który brał udział w postępowaniu zakończonym wpisem klauzuli do rejestru, a innymi przedsiębiorcami.
Praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dopuszcza się także każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do
stosowanych klauzul zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające np. na przestawianiu szyku wyrazów lub zmianie użytych
wyrazów, jeśli zmiany te nie prowadzą do zmiany istoty klauzuli. Stosowana przez Powoda klauzula zawarta w §IV pkt 1 umowy
rezerwacyjnej o treści „Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Rezerwacji, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie
wyłącznie: aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych lub samorządowych” w swej istocie wyłącza odpowiedzialność Powoda za
niewykonanie umowy rezerwacyjnej z powodu czynności podejmowanych przez instytucje władne do podejmowania decyzji,
w sprawach wiążących się z budową nieruchomości. Stwierdzić zatem należy, że pomimo innego układu stylistycznego, stosowana
przez powoda klauzula, ze względu na swoją treść, zakres i konsekwencje, jakie wiążą się z jej stosowaniem, jest tożsama z klauzulami
wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerami 230, 1203 i 1252.
W ocenie Sądu stwierdzenie powyższego stanowi samoistną przesłankę uznania, że stosując Postanowienie o treści „Inwestor
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Rezerwacji, jeśli
jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: aktów, decyzji lub veta
instytucji rządowych lub samorządowych” powód dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
W świetle powyższego za chybiony uznać należy zarzut powoda, jakoby kwestionowana treść zapisu umowy rezerwacyjnej była
tożsama z treścią art. 471 Kc, według którego „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem
okoliczność, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.” Uznanie, że powód stosował postanowienie wpisane do rejestru
niedozwolonych postanowień umownych stanowi samoistną przesłankę stwierdzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów. Zatem ani Prezes UOKiK, ani Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę nie jest zobowiązany do prowadzenia
ponownej kontroli stosowanego postanowienia i dokonywania jego wtórnej jego oceny.
Na marginesie stwierdzić jednakże należy, że kwestionowany zapis umowy rezerwacyjnej rozszerza przesłanki braku odpowiedzialności
dłużnika, wskazane w art. 471 Kc, tworząc domniemanie, że „akty, decyzje lub veta instytucji rządowych lub samorządowych” są
zawsze poza kontrolą (a więc poza zakresem odpowiedzialności) Inwestora.
W ocenie tut. Sądu chybiony jest również zarzut Powoda, że umowa rezerwacyjna nie tworzy stosunku zobowiązaniowego
pomiędzy stronami, a jest jedynie jednostronnym oświadczeniem woli konsumenta. Przede wszystkim Powód przeczy sam sobie
- z jednej strony powołuje się na treść art. 471 Kc, który mówi o skutkach niewłaściwego wykonania zobowiązań, z drugiej strony
Powód stwierdza, że kwestionowana umowa w ogóle nie tworzy stosunku zobowiązaniowego. Przede wszystkim, zgodnie
z regulaminem rezerwacji - umowa pomiędzy Inwestorem a klientem jest zawierana dwustopniowo - przez złożenie rezerwacji
i podpisanie umowy deweloperskiej (§II pkt 1). Rezerwacja określa również pewne istotne elementy późniejszej Umowy (takie przedmiot
umowy, sposób finansowania - §III). Ponadto z treści kwestionowanego zapisu wynika również, że Rezerwacja rodzi bliżej nie określone
zobowiązanie po stronie Inwestora (sam zapis jest stosowany, jeśli nastąpi nienależyte wykonanie przez Inwestora zobowiązań
wynikających z Rezerwacji). Nie wynikając w szczegóły zapisów umowy rezerwacyjnej (gdyż nie jest to przedmiotem niniejszego
postępowania) tut. Sąd zauważa, że takim zobowiązaniem jest chociażby obowiązek zwrotu zaliczki w przypadku niepodpisania umowy
deweloperskiej (§II pkt 6). Nieprawdziwe są więc twierdzenia Powoda jakoby umowa rezerwacyjna nie kreowała dla niego żadnych
obowiązków. W konsekwencji powyższego, należy uznać, że Prezes UOKiK trafnie przyjął, że Powód stosował postanowienia wzorców
umów analogiczne do wpisanych do rejestru wzorców umownych uznanych za niedozwolone, co stanowiło praktykę przeciwko
zbiorowym interesom konsumentów, określoną w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
31a
Z tych względów odwołanie należało oddalić jako bezzasadne (art. 479 §1 Kpc). O kosztach postępowania orzeczono stosownie
do wyniku sporu - art. 98 i 99 Kpc.
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6
WYROK
z dnia 28 listopada 2008r
w sprawie z odwołania Discovery Communications Europe w Londynie przeciwko Prezesowi UOKiK
(Sygn. akt XVII Ama 107/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2008 r., w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania Discovery Communications Europe z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy uczestnictwie zainteresowanego Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba
Gospodarcza w Łodzi o ochronę konkurencji, na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 14 maja 2007 r., Nr DOK-59/2007:
I. Oddala odwołanie,
II. Zasądza od powoda Discovery Communications Europę z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kwotę 1440 zł (jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych) oraz na rzecz Związku Telewizji Kablowych
w Polsce Izba Gospodarcza w Łodzi kwotę 1440 zł (jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na
wniosek Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izby Gospodarczej z siedzibą w Łodzi, wydał w dniu 14 maja 2007 r. decyzję
Nr DOK-59/2007, w której:
- w pkt I, na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów uznał działanie Discovery Communications Europe z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania na krajowym rynku
hurtowego dostarczania płatnych kanałów telewizyjnych o tematyce popularno-naukowej i przyrodniczej w polskiej wersji
językowej, polegające na stosowaniu w umowach dotyczących dostarczania telewizyjnego kanału tematycznego „Animal
Planet”, zawieranych z operatorami płatnej telewizji kablowej niejednolitych warunków cenowych, stwarzających tym
operatorom zróżnicowane warunki konkurencji poprzez zawieranie w tych umowach klauzuli uzależniającej udzielenie
specjalnego upustu cenowego od członkostwa operatora w jednej z izb gospodarczych stowarzyszających operatorów telewizji
kablowej, za praktykę ograniczającą konkurencję oraz stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 31 grudnia 2005 r.;
- w pkt II, na podstawie art. 75 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nałożył na
Discovery Communications Europę z siedzibą w Londynie obowiązek zwrotu na rzecz Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izby
Gospodarczej z siedzibą w Łodzi kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony w kwocie 1955 zł, które
wnioskodawca poniósł w przedmiotowym postępowaniu.
Wydając przedmiotową decyzję Prezes UOKiK oparł się na następujących rozważaniach.
Stosowanie dyskryminujących warunków umownych naruszać może interesy nieograniczonej liczby uczestników rynku, na
różnych szczeblach obrotu. Stwarzanie sytuacji, w której cena produktu na rynku hurtowym uzależniona jest od czynników
pozaekonomicznych i nie mających bezpośredniego związku z przedmiotem wymiany zagraża wolnej i nieskrępowanej konkurencji
pomiędzy przedsiębiorcami nabywającymi produkt, co przyczynia się do gorszych efektów w ich rynkowych działaniach, jak
oferowanie odbiorcom produktów po wyższej cenie lub niższej jakości.
Prezes UOKiK stwierdził, iż w niniejszej sprawie zagrożony został interes publicznoprawny przejawiający się w tym, że działanie
DCE polegające na stosowaniu niejednolitych warunków umów zawieranych przy użyciu wzorca umownego kierowanego do
nieograniczonego kręgu przyszłych kontrahentów, mogło dotykać nieograniczonego kręgu podmiotów (operatorów telewizji kablowej
i innych podmiotów nabywających prawa do transmisji kanałów TVK na rynku hurtowym), które nie należały bądź przestały należeć do
OIGKK/OSOTK. Uzależnianie przyznania przez DCE upustu cenowego od przynależności danego przedsiębiorcy (kontrahenta DCE) do
wybranej izby gospodarczej stanowiło potencjalne zagrożenie dla swobody konkurowania pomiędzy przedsiębiorcami, co
w konsekwencji mogło prowadzić do oferowania przez nich usług po zawyżonych cenach, a zatem potencjalnie mogło wywrzeć
negatywny skutek także dla stosunków rynkowych na szczeblu detalicznym.
W ocenie Prezesa UOKiK rynkiem właściwym w przedmiotowej sprawie jest krajowy rynek hurtowego dostarczania płatnych
kanałów telewizyjnych o tematyce popularno-naukowej i przyrodniczej w polskiej wersji językowej. Definiując rynek właściwy Prezes
UOKiK uwzględnił następujące aspekty rynku właściwego: poziom obrotu, produkt oraz zasięg geograficzny. Z uwagi na to, że
zarzucana praktyka dotyczyła stosowania niejednolitych warunków umów o udzielenie licencji na dystrybucję kanału telewizyjnego
operatorom telewizji kablowej i innym podmiotom nabywającym prawa do transmisji, należało zdaniem pozwanego przyjąć, że
rynkiem właściwym jest rynek na poziomie hurtowego dostarczania kanałów telewizyjnych. Powód DCE jako nadawca telewizyjny
reprezentuje stronę podażową tego rynku, a jego odbiorcami są operatorzy telewizji kablowej i platform cyfrowych oraz inne podmioty
nabywające prawa do transmisji kanału telewizyjnego. Produktem, którego dotyczy postępowanie jest prawo do dystrybucji kanału
telewizyjnego. Z rynku płatnych kanałów telewizyjnych zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyodrębnia się jako oddzielne
rynki - rynek kanałów typu premium oraz rynek kanałów typu basic (podstawowych) zważywszy na odróżniające je kryteria oglądalności
(wyższa dla typu premium ze względu na większą atrakcyjność i unikalność oferty), cen na rynku detalicznym (kanały typu basic
występują jako część pakietu), cen na rynku hurtowym (wyższa opłata kanałów premium). Praktyka stosowania niejednolitych
warunków cenowych w umowach licencyjnych dotyczących „Animal Planet” odbywa się bezspornie na rynku telewizji płatnej.
Program „Animal Planet” jest kanałem tematycznym zaliczanym do rynku kanałów typu basic. Emitowane są w nim filmy
dokumentalne i fabularne oraz seriale o zwierzętach, obejmujące takie zagadnienia, jak opieka nad zwierzętami, historia naturalna czy
sylwetki właścicieli championów. Ramówka programu nie zawiera programów charakterystycznych dla kanałów typu premium, jak
np. filmy na żądanie czy produkcje pokazywane krótko po premierze kinowej czy teatralnej ani relacji najbardziej atrakcyjnych wydarzeń
sportowych. Ponadto cena płacona przez operatorów TVK nadawcy „Animal Planet” jest kilkakrotnie niższa od płaconej przez nich za
gniazdo abonenckie, do którego dostarczając kanały typu premium (jak HBO i Canal+). „Animal Planet” jest, co do zasady, oferowany
abonentom w pakietach wraz z innymi kanałami.
W ocenie Prezesa UOKiK zasadnym było dokonanie dalszej segmentacji rynku płatnych kanałów telewizyjnych przy
uwzględnieniu ich zawartości tematycznej.
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W aspekcie produktowym zatem rynkiem właściwym jest zdaniem pozwanego rynek kanałów o tematyce popularno-naukowej
i przyrodniczej.
Wyodrębnienie spośród rynku typu podstawowego (basic) węższej kategorii kanałów podyktowane jest założeniem, iż operatorzy
telewizji kablowej nabywając prawa do dystrybucji poszczególnych kanałów muszą brać pod uwagę preferencje swoich abonentów
i zapewniać ofertę możliwie jak najbardziej różnorodną pod względem zawartości tematycznej. Zdaniem pozwanego nie można zatem
uznać, że kanały o różnej tematyce stanowią względem siebie substytuty na rynku hurtowego nimi obrotu. Trudno jest wyobrazić sobie
atrakcyjną ofertę operatora TVK nie zawierającą kanałów o każdej dostępnej tematyce (informacyjne, popularno-naukowe, filmowe,
rozrywkowe, muzyczne czy kanały dla dzieci). Operatorzy nie mogą zatem w braku kanału o określonej treści uzupełniać swojej oferty
kanałem o treści zupełnie odmiennej. Wpłynęłoby to negatywnie na ich konkurencyjność na rynku detalicznym, gdzie o pozycji
operatora stanowi w głównej mierze atrakcyjność oferty. Należy zwrócić uwagę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzielając
koncesji nadawcom programów „wyspecjalizowanych” także stosuje podział kanałów telewizyjnych pod względem ich treści.
Przy wyodrębnianiu rynku właściwego w aspekcie produktowym z perspektywy podaży należy zauważyć, że niemożliwym wydaje
się szybka zmiana oferty DCE (powoda) na rynku hurtowego dostarczania kanałów telewizyjnych na kanały o innej tematyce, bowiem
musiałoby się to wiązać ze zmianą dostawców treści telewizyjnej oraz ogromnymi kosztami. Prezes UOKiK nie podzielił stanowiska, iż
rynkiem właściwym jest rynek kanału tematycznego „Animal Planet”. Stanowisko pozwanego znalazło odzwierciedlenie w badaniu
Pentor, z którego wynika, że konsumenci jako podobne do „Animal Planet” pod względem zawartości programowej wymieniają też
inne programy o tematyce przyrodniczej i popularno-naukowej. Operator TVK przedstawiając swoją ofertę abonentom kierować musi
się zawartością programową udostępnianych kanałów, rozumianą jako zbiór programów o określonej, zbliżonej do siebie treści, lecz już
niekoniecznie posiadaniem określonego kanału telewizyjnego o ustalonej nazwie. Szerszą grupę programów tematycznych konsumenci
postrzegają jako treści zastępowalne, substytucyjne.
Konsument zdaniem pozwanego o określonych potrzebach w zakresie odbioru kanałów tematycznych przy wyborze operatora
TVK kierować będzie się więc ewentualnym istnieniem w jego ofercie kanałów o określonej treści bez względu na to, który konkretnie
kanał tę treść zapewni. Po przeprowadzeniu przez pozwanego w ramach przedmiotowego postępowania antymonopolowego badania
rynku płatnych kanałów telewizyjnych, zdaniem pozwanego wyróżnić należy kanały: informacyjne - jak TVN 24, rozrywkowe - jak
Avante, filmowe - jak Ale Kino czy HBO, sportowe - jak Eurosport, muzyczne - jak MTV, dla dzieci jak - Fox Kids, popularno-naukowe - jak
Animal Planet czy National Geografic oraz o charakterze ogólnym - jak TMT. Kanał Animal Planet zaliczyć należy do szeroko rozumianej
kategorii kanałów popularno-naukowych. Jednak z uwagi na to, że niektórzy z ankietowanych operatorów wskazywali na tematykę
przyrodniczą tego kanału, pozwany uznał, iż kanały tego typu należą do jednego rynku właściwego, gdyż tematyka przyrodnicza ściśle
wiąże się z tematyką popularno-naukowa.
W aspekcie geograficznym rynkiem właściwym w ocenie Prezesa UOKiK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za czym
przemawiają względy podażowe i popytowe rynku. Regulacje prawne obowiązujące działających w Polsce nadawców telewizyjnych
pozwany uznał za czynniki określające rynek od strony podażowej, barierę językową kanałów telewizyjnych w polskiej wersji językowej
za czynnik ograniczający rynek właściwy do rynku krajowego z uwagi na preferencje popytowe.
Z przeprowadzonego przez pozwanego badania rynku płatnych kanałów telewizji kablowej wynika, że na tak określonym rynku
właściwym działało 6 nadawców takich jak: DCE w zakresie nadawania kanałów Animal Planet, Discovery Channel, Discovery
Civilisation, Discovery Science(Sci-Trek), Discovery Travel and Adventure; NGC-UK Wlk.Brytania w zakresie nadawania kanału National
Geografic; MultiThematiques Francja w zakresie nadawania kanału Planete; Zone Broadcasting Wlk. Brytania w zakresie nadawania
kanału Reality TV; Landmark Travel Chanel LTD Wlk. Brytania w zakresie nadawania kanału Travel Channel.
Wobec powyższego udział powoda na rynku właściwym mierzony liczbą gniazd abonenckich należało oszacować na ... (dane
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, podane w załączniku nr 2 i 3 pkt 1 do decyzji), co dowodzi pozycji dominującej DCE na rynku
właściwym w przedmiotowej sprawie. Zdaniem pozwanego pozycja ta odzwierciedlona jest także w stosunkach pomiędzy DCE
a operatorami TVK, spośród których tylko nieliczni posiadają pozycję negocjacyjną pozwalającą na obniżenie ceny za kanały oferowane
przez powoda poniżej przeciętnego stosowanego w standardowych umowach poziomu. Dotyczy to np. spółki (dane objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa podane w załączniku nr 3 pkt 2 do decyzji).
Przedmiotowe zachowanie przedsiębiorcy dotyczy klauzuli zawartych w stosowanych przez niego wzorcach umów licencyjnych
na dostarczanie kanału telewizyjnego „Animal Planet”. Umowy te dochodzą do skutku zawsze na rynku hurtowego obrotu prawami do
transmisji kanałów telewizyjnych, są też aktami tego samego rodzaju. Przedsiębiorcy nie zmieniają zapisów umowy proponowanych
w stosowanym wzorcu. Zdaniem pozwanego spełniona jest zatem przesłanka określona w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów dotycząca wymogu podobieństwa umów. Klauzuli umownej będącej przedmiotem postępowania
zdaniem pozwanego nie można przypisać związku z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na wyraźne
różnicowanie stosowanych cen w zależności od przynależności kontrahenta do wybranej izby gospodarczej. Udzielanie upustów
członkom danej izby gospodarczej nie posiada uzasadnienia w ekonomicznym interesie powoda. Pozwany nie uznał za przesłankę
służącą ochronie interesu ekonomicznego DCE chęci „utworzenia zcentralizowanego punktu w ramach którego można było
rozpoczynać negocjacje z operatorami telewizji kablowej w Polsce”. Wobec braku obiektywnych kryteriów uzasadniających
przedmiotową klauzulę Prezes UOKiK uznał stosowanie klauzuli przyznającej upusty cenowe członkom jednej z izb gospodarczych za
przejaw dyskryminacji.
W ocenie Prezesa UOKiK różnicowanie cen na rynku hurtowym poprzez przyznawanie upustów operatorom zrzeszonym w jednej
z branżowych izb gospodarczych stwarza pozostałym przedsiębiorcom utrudnienie warunków konkurowania z uwagi na podwyższony
koszt prowadzonej przez nich działalności. Operatorzy zmuszeni do ponoszenia wyższych kosztów świadczenia usług nie są w stanie
dostosować cen oferowanych usług na rynku detalicznym do rynkowych cen usług ich konkurentów. W każdym przypadku różnice
kosztów działalności oznaczać będą albo podniesienie cen świadczonych przez przedsiębiorcę usług albo obniżenie osiąganego zysku,
co w konsekwencji wpłynąć może negatywnie na jakość lub cenę świadczonych usług. W ocenie Prezesa UOKiK działanie powoda
DCE spełnia wszystkie przesłanki zakazanej praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zważywszy na fakt, że powód zaprzestał wprowadzania przedmiotowych klauzul do stosowanych wzorców umów w 2002 r. oraz
że do końca 2005 r. skierował do operatorów, z którymi umowy uległy automatycznemu przedłużeniu, aneksy zmieniające treść
umowy, Prezes UOKiK stosownie do treści art. 10 ust. 2 ww. ustawy stwierdził zaniechanie stosowania przedmiotowego nadużycia
pozycji dominującej z dniem 31 grudnia 2005 r. Materiał dowodowy wskazuje na fakt, iż powód nigdy nie skorzystał z wynikającego
z klauzul prawa odmowy udzielenia rabatu na zakup praw licencyjnych do kanału „Animal Planet” operatorowi, który nabywając
jednocześnie od DCE prawa licencyjne dotyczące kanału „Discovery Channel” nie był członkiem OIGKK/OSOTK. Zarówno operatorzy
należący do izby gospodarczej wskazanej w kwestionowanej klauzuli, jak i przedsiębiorcy do niej nie należący (w tym również
członkowie wnioskodawcy) płacili te same stawki za gniazdo abonenckie, do którego doprowadzono sygnał kanału „Animal Planet”
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w przypadku jednoczesnego nabywania praw do transmisji kanału „Discovery Channel”. Zdaniem Prezesa UOKiK przyjąć zatem
należy, że zakazane klauzule zagrażały konkurencji na rynku w sposób jedynie potencjalny, stwarzając możliwość utrudnienia
operatorom TVK warunków konkurencji w każdej chwili, w zależności od woli powoda DCE. Powód nie odmawiał współpracy w toku
prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania antymonopolowego.
Wobec powyższego Prezes UOKiK odstąpił od nałożenia kary pieniężnej na powoda za naruszenie zakazu określonego w art. 8
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
Uzasadniając odwołanie powód podniósł, że Prezes UOKiK w sposób wadliwy wyznaczył rynek właściwy, na którym działa DCE,
a tym samym błędnie zastosował art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powód podzielił
stanowisko pozwanego, że produktem, którego dotyczy postępowanie jest prawo do dystrybucji kanału telewizyjnego „Animal
Planet” w płatnych sieciach telewizji kablowej. Zdaniem powoda w ramach rynku usług telewizji płatnej wyodrębnić należy rynek
kanałów typu premium oraz kanałów typu basic. Nie ma uzasadnionych ekonomicznie podstaw do tego, aby przeprowadzać dalszą
segmentację rynku płatnych kanałów telewizyjnych typu podstawowego pod kątem zawartości tematycznej. Takiego wyodrębnienia
kanałów tematycznych nie uzasadniają żadne kryteria przyjmowane dla odróżnienia kanałów typu premium i basic, jak oglądalność,
cena na rynku detalicznym czy cena na rynku hurtowym. Zdaniem powoda przy wyznaczaniu rynku produktowego w niniejszej sprawie
niezbędne byłoby przeanalizowanie nacisku konkurencyjnego poszczególnych kanałów w ramach pakietu basic z punktu widzenia ich
ceny oferowanej nabywcom, tj. operatorom telewizji kablowej. Tego rodzaju analiza wykazałaby substytucyjność kanałów w ramach
pakietu podstawowego. W kanałach typu basic dostępna jest ta sama tematyka, gdyż w kanałach ogólnotematycznych pojawiają się
programy przyrodnicze i dokumentalne, w kanałach przyrodniczych i popularno-naukowych pojawiają się programy dla dzieci itd.
Nie można zatem twierdzić, że programy te są odrębne tematycznie.
Przyjęta przez Prezesa UOKiK definicja rynku właściwego prowadzi do daleko idącej segmentacji tego rynku, szczególnie biorąc
pod uwagę coraz dalej postępującą specjalizację kanałów telewizyjnych. Powoduje powstanie dominantów (nadawców, którzy
np. jedyni mają w swojej ofercie kanał o danej tematyce), którzy pomimo posiadania bardzo wysokiego udziału w rynku de facto nie
dysponują głównym atrybutem, czyli siłą rynkową przejawiającą się w możliwości zachowywania się na rynku w sposób niezależny od
swoich konkurentów np. poprzez wyznaczanie cen na wyższym poziomie.
Oparcie się przez Prezesa UOKiK na pewnych tradycyjnych preferencjach operatorów telewizji kablowej co do ich oferty jest
niewystarczającym uzasadnieniem dla wyodrębnienia poszczególnych segmentów rynku. Prawidłowe wyznaczenie rynku właściwego
powinno prowadzić do stwierdzenia, iż DCE prowadzi działalność na rynku hurtowego dostarczania kanałów płatnej telewizji kablowej
w ramach tzw. pakietu podstawowego. Powód nie posiada na tak określonym rynku właściwym pozycji dominującej, a co za tym idzie
nie może zostać wobec DCE zastosowany art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W związku z powyższym powód wniósł o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu funkcjonowania rynku mediów na
okoliczność zastępowalności kanałów telewizyjnych pakietu podstawowego i nacisku konkurencyjnego między poszczególnymi
kanałami tego pakietu.
Ustalona przez Prezesa UOKiK segmentacja rynku płatnych kanałów telewizyjnych niezgodnie ze stanowiskiem Komisji
Europejskiej, powoduje sztuczne wyodrębnienie krajowego rynku polskiego jako rynku, na którym DCE i inni nadawcy posiadają
pozycje dominujące. Brak jest takich cech charakterystycznych polskiego rynku dostarczania płatnych kanałów telewizyjnych, które
uzasadniałyby wyodrębnienie tego rynku.
W ocenie powoda Prezes UOKiK nieprawidłowo uznał, że na wyznaczonym przez siebie rynku właściwym powód posiada pozycję
dominującą opierając się wyłącznie na ustalonym przez siebie udziale DCE w wyznaczonym rynku. W ocenie powoda niezbędne jest
ustalenie, czy DCE posiada siłę rynkową, czego Prezes UOKiK nie ustalił. Wyznaczony udział rynkowy stanowi jedynie wskaźnik
potencjalnej siły rynkowej.
Zdaniem powoda z materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że zakwestionowana klauzula nigdy nie została zastosowana
przez DCE. W takiej sytuacji nie można mówić nawet o potencjalnym stworzeniu zagrożenia dla konkurencji na rynku, co jest
warunkiem zastosowania art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3, gdyż przedsiębiorcy działający na rynku dostarczania płatnych kanałów
telewizji kablowej nie mieli w żaden sposób utrudnionych warunków konkurencji, skoro stosowane przez powoda stawki były
jednakowe. Potencjalny skutek negatywny dla warunków konkurencji na rynku wystąpiłby tylko w sytuacji, gdyby DCE stosowało
zróżnicowane ceny dla swoich kontrahentów, co ewentualnie mogłoby zróżnicować sytuację operatorów i potencjalnie wpłynąć na ich
zdolność do prowadzenia gry rynkowej z konkurentami. Skutek ten byłby potencjalny, gdyż nawet mimo stosowania przez DCE cen
zróżnicowanych, konkurencja na rynku między operatorami telewizji kablowej mogłaby zostać niezakłócona.
Zdaniem powoda Prezes UOKiK błędnie przyjął, iż działanie DCE spełnia wszystkie przesłanki zakazanej praktyki ograniczającej
konkurencję.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
W dniu 18 listopada 2002 r. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z siedzibą w Łodzi złożył wniosek do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko Discovery
Comunications Europę z siedzibą w Wisconsin, Maryland, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w związku ze stosowaniem przez ten
podmiot praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku hurtowego dostarczania telewizyjnego kanału
tematycznego „Animal Planet” poprzez stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi niejednolitych warunków umów,
stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji.
W dniu 4 lutego 2003 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy nastąpiło
naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez DCE-USA lub jej oddział w Londynie. Po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego postanowieniem z dnia 23 czerwca 2003 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe
w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej przez DCE-USA na rynku hurtowego dostarczania kanału tematycznego
„Animal Planet”, polegającego na stosowaniu w umowach dotyczących dostarczania telewizyjnego kanału tematycznego „Animal
Planet”, zawieranych z operatorami płatnej telewizji, niejednolitych warunków cenowych, stwarzających tym operatorom
zróżnicowane warunki konkurencji, co mogło stanowić naruszenie art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca pismem
z dnia 24 lipca 2004 r. rozszerzył wniosek z dnia 18 listopada 2002 r. o wszczęcie postępowania antymonopolowego również wobec
DCE z siedzibą w Londynie.
W dniu 4 listopada 2004 r. Prezes UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie nadużywania przez DCE-USA pozycji
dominującej na rynku hurtowego dostarczania telewizyjnego kanału tematycznego „Animal Planet” jako bezprzedmiotowe z uwagi na
brak legitymacji biernej po stronie DCE-USA.
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Postanowieniem z dnia 8 listopada 2004 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem
nadużywania pozycji dominującej przez Discovery Communications Europę z siedzibą w Londynie, polegającego na stosowaniu
w umowach dotyczących dostarczania telewizyjnego kanału tematycznego „Animal Planet”, zawieranych z operatorami płatnej
telewizji kablowej, niejednolitych warunków cenowych, stwarzających tym operatorom zróżnicowane warunki konkurencji.
W celu prawidłowego wyznaczenia rynku właściwego w niniejszej sprawie Prezes UOKiK przeprowadził badanie rynku płatnych
programów telewizji kablowej w Polsce na grupie 17 największych pod względem liczby abonentów operatorów TVK z listy
operatorów zamieszczonej na stronie internetowej URTiP (obecnie UKE), do których skierował wezwania o udzielenie informacji
o nazwach nabywanych w latach 2002-2004 kanałów, nazwie i siedzibie ich nadawców, wersji językowej i zawartości tematycznej oraz
wysokości miesięcznej opłaty za 1 gniazdo abonenckie i liczbie tych gniazd, którego wyniki stanowiły podstawę do wyznaczenia rynku
właściwego […].
DCE posiada pozycję dominującą na rynku właściwym w przedmiotowej sprawie. Udział powoda DCE na rynku właściwym
mierzony liczbą gniazd abonenckich należy oszacować na ... (dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, […]) co stanowi ponad 40%
udziału w danym rynku i wskazuje na posiadanie pozycji dominującej. Pozycja ta odzwierciedlona jest także w stosunkach pomiędzy
DCE a operatorami TVK, spośród których tylko nieliczni posiadają pozycję negocjacyjną pozwalającą na obniżenie ceny za kanały
oferowane przez powoda poniżej przeciętnego stosowanego w standardowych umowach poziomu (dotyczy to np. spółki... - dane
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa […].).
Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z siedzibą w Łodzi jest dobrowolnym zrzeszeniem operatorów telewizji
kablowej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z funkcjonowaniem telewizji kablowej, wpisanym do KRS
pod numerem 128771.
Discovery Communications Europę z siedzibą w Londynie jest jednym z większych przedsiębiorców w branży mediów i rozrywki
o zasięgu globalnym, dostarcza oryginalne programy popularnonaukowe za pośrednictwem tematycznych kanałów telewizyjnych,
w sieci obejmującej Europę, Bliski Wschód i Afrykę […].
Formą działania DCE jest amerykańska spółka partnerska pomiędzy Discovery Productions INC. z siedzibą w Silver Spring USA
oraz Discovery Communications Limited LLC. z siedzibą w Silver Spring, USA. […]. DCE działa na rynku polskim na podstawie licencji
wydanej dla tego podmiotu na nadawanie kanałów telewizyjnych na terytorium Wlk. Brytanii […].
Zgodnie z postanowieniami ratyfikowanej przez RP Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej zawartej w Strasburgu
w dniu 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz.l60), a następnie dyrektywą Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej
działalności transmisyjnej (89/552/EWG, Dz. Urz. EWG z 17.10.1989 r.) licencja ta pozwalała prowadzić działalność w zakresie
nadawania kanału telewizyjnego „Animal Planet” na terenie RP w latach 1996-2006. Podmiot ten został wskazany przez KRRiTV jako
nadawca programu „Animal Planet” […]. Na terytorium Polski DCE jest nadawcą pięciu płatnych kanałów telewizji kablowej
o tematyce popularno-naukowej, tj. Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Civilisation, Discovery Travel and Adventure,
Discovery Science. DCE w stosowanych przez siebie umowach uzależniało udzielenie operatorowi TVK specjalnego rabatu na zakup
praw do transmisji kanału „Animal Planet” od dwóch czynników: operator musiał jednocześnie być stroną umowy z DCE dotyczącej
nabywania praw do transmisji innego kanału telewizyjnego, tj. „Discovery Channel” znajdującego się w ofercie DCE oraz operator
musiał być członkiem jednej z izb gospodarczych zrzeszających operatorów TVK, tj. OSOTK/OIGKK.
Wzorzec umowy stosowany przez DCE od 1 lipca 1997 r. do 30 czerwca 2001 r. zawierał w §5 załącznika klauzulę o treści: „Jeżeli
w dowolnym czasie w okresie ważności licencji operator będzie lub zostanie członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Operatorów
Telewizji Kablowych (OSOTK) i będąc członkiem prowadzić będzie działalność w zakresie dystrybucji programu Animal Planet
i Discovery nadawanego poprzez satelitę znanego pod nazwą The Discovery Channel Europe, to wówczas opłata licencyjna określona
powyżej zostanie obniżona przez Discovery o 25% w okresie, w którym programy te obejmie działalność operatora. Wspomniana
powyżej obniżka nie ma zastosowania w przypadku, gdy operator przestanie być członkiem stowarzyszenia” […].
Wzorzec umowy stosowany przez DCE od 1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2004 r. zawierał klauzulę o treści: „Jeżeli w dowolnym
czasie w okresie ważności licencji operator będzie lub zostanie członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej
(OIGKK) i będąc jej członkiem prowadzić będzie działalność w zakresie dystrybucji programu Animal Planet i Discovery nadawanego
poprzez satelitę znanego pod nazwą The Discovery Channel Europe, to wówczas opłata licencyjna określona powyżej zostanie
obniżona przez Discovery do 0,18 USD w okresie, w którym programy te obejmie działalność operatora. Wspomniana powyżej obniżka
nie ma zastosowania w przypadku, gdy operator przestanie być członkiem stowarzyszenia” […].
DCE nigdy w praktyce nie skorzystało z przedmiotowej klauzuli, a oferowane przez powoda warunki finansowe w odniesieniu do
licencjonowania kanału „Animal Planet” zawsze były równie korzystne dla wszystkich operatorów TVK w Polsce, a więc upust cenowy
był stosowany zawsze wtedy, gdy operator nabywał jednocześnie prawa licencyjne do dwóch kanałów DCE: „Animal Planet”
i „Discovery Channel”.
Spośród 27 przedsiębiorców należących do ZTK (wnioskodawcy) i wskazanych Prezesowi UOKiK, tylko jeden przedsiębiorca,
tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” z siedzibą w Turku był jedynym podmiotem zobowiązanym do uiszczania podstawowej stawki
za nabywanie kanału „Animal Planet” w wysokości 0,25 dolarów z uwagi na to, że nie dokonywał równoległej transmisji kanału
„Discovery Channel” […].
Przedmiotowa klauzula wprowadzana była przez DCE do wzorców umów w latach 1997-2004. Ostatni wzorzec ją zawierający
sporządzony został w 2001 r. i przewidywał okres trwania umowy do końca czerwca 2004 r. Od 2002 r. klauzula ta nie była
wprowadzana do treści umów na dystrybucję kanałów Discovery. W sytuacji, gdy umowy ulegały automatycznemu przedłużeniu bez
przeprowadzania negocjacji, nie dokonywano żadnych zmian w treści umowy. W 2005 r. powód DCE skierował pisma wraz z aneksami
do obowiązujących umów do wszystkich licencjobiorców, których umowy o dostarczanie kanału „Animal Planet” uległy automatycznemu
przedłużeniu, a zatem klauzula została ostatecznie usunięta ze wszystkich umów z końcem 2005 r. […].
Sąd zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Rynek właściwy zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to rynek towarów, które ze
względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są
oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje
konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Rynek właściwy określa zatem
płaszczyznę współzawodnictwa konkurujących ze sobą podmiotów. Najistotniejszym aspektem rynku właściwego, tak też
w niniejszym postępowaniu, jest poziom produktowy tego rynku, który polega na takim wyodrębnieniu towarów, by możliwe było
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odróżnienie tych towarów od innych w sposób wykluczający możliwość ich dowolnej zamiany. Tworzą go zatem towary, które mogą
być z perspektywy nabywców i bez szkody dla nich zastępowane. Wyodrębnienie towarów w powyższy sposób następuje w oparciu
o ich szczególne właściwości, jak m.in. przeznaczenie, funkcje użytkowe, cenę, jakość. Przy wyznaczaniu rynku produktowego należy
zgodnie z wyżej przytoczoną definicją ustawową stosować wąskie kryteria podziału, by ustalić właściwą, precyzyjną płaszczyznę
współzawodnictwa, a także zapewnić funkcjonowanie prawnych instrumentów ochrony wolnej konkurencji przez umożliwienie
rzetelnego wyznaczania poziomu ewentualnej rynkowej dominacji podmiotów funkcjonujących na rynku. Zbyt szerokie definiowanie
rynku produktowego mogłoby pozbawić znaczenia przyznaną przez prawo antymonopolowe ochronę konkurencji. Wbrew twierdzeniu
powoda wąskie definiowanie rynku produktowego znane jest tak w orzecznictwie Unii Europejskiej, czego przykładem jest sprawa
Hoffman-La Roche, w której grupy witamin potraktowano za oddzielne rynki, jak też w orzecznictwie krajowym (orzecznictwo Sądu
Okręgowego w Warszawie, np. sygn. akt XVII Ama 71/05 oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt VI ACa 64/07).
W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że produktem, którego dotyczy postępowanie jest prawo do dystrybucji płatnego
kanału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej. Bezsporny jest też uwzględniony przez Prezesa UOKiK przy wyznaczaniu rynku
właściwego aspekt poziomu hurtowego dostarczania kanałów telewizyjnych a następnie podział hurtowego rynku telewizji płatnej na
rynek dostarczania kanałów typu premium oraz kanałów typu basic. Zdaniem Sądu podnoszony przez powoda zarzut, że zawężenia
przez pozwanego rynku do kanałów tematycznych nie uzasadniają żadne kryteria przyjmowane dla odróżnienia kanałów typu premium
i basic, jak oglądalność, cena na rynku detalicznym czy cena na rynku hurtowym, jest niezasadny. Powyższe kryteria stosowane przez
Komisję Europejską dla odróżnienia kanałów telewizyjnych typu premium od kanałów telewizyjnych typu basic służąc za podstawę do
dokonania tego rodzaju kwalifikacji, ani nie wykluczają, ani nie przesądzają o ewentualnej konieczności dalszej węższej segmentacji
rynku telewizyjnego.
Zarzucana praktyka stosowania niejednolitych warunków cenowych w umowach licencyjnych dotyczących „Animal Planet”
odbywała się bezspornie na rynku telewizji płatnej. Program „Animal Planel” jest kanałem tematycznym zaliczanym do rynku kanałów
typu basic. Emitowane są w nim filmy dokumentalne i fabularne oraz seriale o zwierzętach. W ocenie Sądu zasadnym było dokonanie
przez Prezesa UOKiK dalszej segmentacji rynku płatnych kanałów telewizyjnych przy uwzględnieniu ich zawartości tematycznej.
W aspekcie produktowym zatem rynkiem właściwym w niniejszej sprawie jest zdaniem Sądu rynek kanałów o tematyce popularnonaukowej i przyrodniczej.
Słusznie zauważył pozwany, że wyodrębnienie spośród rynku typu podstawowego (basic) węższej kategorii kanałów podyktowane
jest założeniem, iż operatorzy telewizji kablowej nabywając prawa do dystrybucji poszczególnych kanałów muszą brać pod uwagę
preferencje swoich abonentów i zapewniać ofertę możliwie jak najbardziej różnorodną pod względem zawartości tematycznej.
Zdaniem Sądu nie można uznać, że kanały o różnej tematyce nabywane przez operatorów telewizji kablowej, a następnie
oferowane abonentom w pakiecie podstawowym stanowią względem siebie substytuty na rynku hurtowego obrotu. Atrakcyjna oferta
operatora TVK będzie więc zawierała kanały o każdej dostępnej tematyce (informacyjne, popularnonaukowe, filmowe, rozrywkowe,
muzyczne czy kanały dla dzieci). Operatorzy nie mogą zatem w braku kanału o określonej treści uzupełniać swojej oferty kanałem
o treści zupełnie odmiennej i proponować swoim abonentom w sposób dowolny zamiast oferowanego dotychczas, np. kanału
informacyjnego, kanał sportowy, czy zamiast kanału dla dzieci, kanału muzycznego. Wpłynęłoby to niewątpliwie negatywnie na ich
konkurencyjność na rynku detalicznym, gdzie o pozycji operatora stanowi w głównej mierze atrakcyjność oferty. W ocenie Sądu
podnoszony przez powoda argument pojawiania się w kanałach typu basic tej samej tematyki, co w wyodrębnionych przez pozwanego
kanałach tematycznych (a więc w kanałach ogólnotematycznych programów przyrodniczych i dokumentalnych, w kanałach
przyrodniczych, programów dla dzieci) nie dowodzi braku zasadności wyodrębnienia kanałów tematycznych. „Pojawianie się”
elementów innej tematyki nie zmienia charakteru kanału i jego podstawowej tematyki, przeznaczenia dla określonej grupy odbiorców,
nie gwarantuje też tym dodatkowym programom jakości i poziomu odpowiadającego produkcjom zamieszczanym w tematycznych
kanałach. Kanał zaś ogólnotematyczny, jak wskazuje nazwa, stanowi odrębną kategorię tematyczną gwarantującą różnorodność
tematyczną, spełniającą oczekiwania niektórych odbiorców. Nadto należy wskazać, że w kanałach typu sportowego czy muzycznego jak
słusznie zauważa pozwany również należących do kanałów typu basic, nie praktykuje się zamieszczania elementów innej tematyki
w postaci np. programów przyrodniczych. Argumentacja powoda z całą pewnością nie dotyczy więc nawet wszystkich kanałów typu basic.
Dokonując analizy przesłanek rynku właściwego Prezes UOKiK słusznie wziął pod uwagę również perspektywę podaży
i niemożliwą praktycznie w szybkim czasie zmianę oferty DCE na rynku hurtowego dostarczania kanałów telewizyjnych na kanały
o innej tematyce biorąc pod uwagę wąską specjalizację powoda, umowy z dostawcami treści telewizyjnej i ogromne koszty
ewentualnej transformacji ofertowej.
Stanowisko Prezesa UOKiK o zasadności wyodrębnienia z rynku hurtowego obrotu prawami do transmisji kanałów telewizyjnych
typu basic poszczególnych grup tematycznych kanałów, znajduje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Pentor
na zlecenie pozwanego w toku postępowania antymonopolowego, wskazujących na preferencje konsumentów i deklarowaną
zawartość tematyczną kanałów […].
Prawidłowo w ocenie Sądu uznał Prezes UOKiK, że w aspekcie geograficznym rynkiem właściwym jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, za czym przemawiają względy podażowe (regulacje prawne obowiązujące działających w Polsce nadawców
telewizyjnych) i popytowe rynku (bariera językowa kanałów telewizyjnych w polskiej wersji językowej stanowi czynnik ograniczający
rynek właściwy do rynku krajowego z uwagi na preferencje popytowe). W ocenie Sądu ocena substytucyjności poszczególnych
kanałów typu basic tylko z punktu widzenia ich ceny jest niewystarczająca dla oceny całokształtu cech produktu, jak ich właściwości,
jakość, przeznaczenie. Cena produktu nie decyduje samodzielnie o cesze substytucyjności.
Zarzut błędnego ustalenia rynku właściwego należy uznać za niezasadny. Z przeprowadzonego przez pozwanego badania rynku
płatnych kanałów telewizji kablowej wynika, że na tak określonym rynku właściwym działało 6 nadawców takich jak: DCE w zakresie
nadawania kanałów Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Civilisation, Discovery Science (Sci-Trek), Discovery Travel and
Adventure; NGC-UK Wlk. Brytania w zakresie nadawania kanału National Geografic; MultiThematiąues Francja w zakresie nadawania
kanału Planete; Zone Broadcasting Wlk. Brytania w zakresie nadawania kanału Reality TV; Landmark Travel Chanel LTD Wlk. Brytania
w zakresie nadawania kanału Travel Channel; Viasat Broadcast Centre Wlk. Brytania w zakresie nadawania kanałów Viasat Explorer
i Viasat History.
Udział powoda na rynku właściwym mierzony liczbą gniazd abonenckich wyniósł ponad 40% (dane objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa […]), co wskazuje na brak istotnej konkurencji wobec powoda i dowodzi pozycji dominującej DCE na rynku
właściwym w przedmiotowej sprawie. Poza wykazaniem udziału na rynku właściwym w wysokości przekraczającej wskazaną
w ustawie wielkość dla przyjęcia istnienia domniemania prawnego posiadania przez powoda pozycji dominującej, pozwany wbrew
zarzutowi powoda wskazał na posiadaną przez niego siłę rynkową umożliwiającą mu działanie w znacznej mierze niezależnie od innych
uczestników rynku.
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Pozycja ta odzwierciedlona jest także w stosunkach pomiędzy DCE a operatorami TVK, spośród których tylko nieliczni posiadają
pozycję negocjacyjną […] pozwalającą na obniżenie ceny za kanały oferowane przez powoda poniżej przeciętnego stosowanego
w standardowych umowach poziomu, co wynika z przeprowadzonego przez pozwanego badania płatnych kanałów telewizji kablowej.
Niesłuszny jest zatem zarzut, że wyznaczony udział rynkowy stanowi jedynie wskaźnik potencjalnej siły rynkowej. Powód nie obalił
domniemania posiadania pozycji dominującej, ani też nie odniósł się do wyników przeprowadzonego przez pozwanego badania rynku
płatnych kanałów telewizyjnych wskazującego na możliwość działania powoda w znacznej mierze niezależnie od innych uczestników.
Słusznie podnosi zainteresowany, że powód posiada największą ilość programów o charakterze przyrodniczym i popularnonaukowym w zestawieniu z programami oferowanymi przez pozostałych pięciu kontrahentów, spośród których żaden nie przedstawia
tak bogatej oferty programowej. Żaden z konkurentów nie jest więc w stanie przedstawić oferty programowo równie atrakcyjnej
(rozbudowanej i różnorodnej) jak produkt oferowany przez powoda, który z kolei w swoich programach zawiera też treści tematyczne
oferowane w programach konkurentów. Powód oferujący zbiorczo aż pięć wyspecjalizowanych programów z tematyki popularnonaukowej i przyrodniczej posiada możliwość zaoferowania ich za cenę niższą aniżeli cena za taką samą ilość programów o podobnej
problematyce, którą operator TVK musiałby zapłacić osobno nabywając u konkurentów prawa do transmisji oferowanych przez nich
pojedynczych programów.
Konkurenci mając w swojej ofercie jeden czy dwa programy przy aż pięciu oferowanych przez powoda nie są w stanie zaoferować
ceny niższej za te programy niż strona powodowa. Badania rynkowe przeprowadzone przez pozwanego wśród 17 reprezentatywnych
operatorów telewizji kablowej wskazują, iż podstawowe znaczenie w ofercie programowej tych operatorów na rynku właściwym
posiadała oferta DCE, gdyż na 17 operatorów aż 14 oferowało 5 programów DCE.
W ocenie Sądu powód na rynku właściwym nie spotyka się z istotną konkurencją, posiada więc siłę która aktualnie nie pozwala
innym konkurentom działającym legalnymi środkami wyeliminować powoda z rynku czy pozbawić funkcji lidera na tym rynku.
Żaden z konkurentów w przypadku zaprzestania działalności przez powoda nie byłby w stanie w krótkim okresie wypełnić
powstałej na rynku luki.
Niezasadny jest też w ocenie Sądu zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów poprzez bezpodstawne uznanie przez pozwanego, iż samo umieszczenie w umowach dotyczących
dostarczania telewizyjnego kanału tematycznego „Animal Planet” zawieranych z operatorami płatnej telewizji kablowej klauzuli
uzależniającej udzielenie specjalnego upustu cenowego od członkostwa operatora w jednej z izb gospodarczych stowarzyszających
operatorów telewizji kablowej stanowi praktykę ograniczającą konkurencję.
W ocenie Sądu Prezes UOKiK dokonał właściwej oceny zebranego materiału dowodowego. Powód przyznał fakt zamieszczania
w umowach zawieranych z operatorami TVK na podstawie opracowanego przez powoda wzorca umownego przedmiotowej klauzuli
uzależniającej udzielenie specjalnego upustu cenowego od członkostwa operatora w jednej z izb gospodarczych.
Pozwany oceniając zachowanie powoda uwzględnił fakt, iż klauzula dyskryminująca niektórych operatorów telewizji kablowej nie
została przez powoda wprowadzona w życie, czego dowodzi odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za stosowanie praktyki
ograniczającej konkurencję.
Słusznie podniósł pozwany, że do uznania działania za praktykę polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej nie jest konieczne
wystąpienie negatywnego skutku w postaci ograniczenia konkurencji.
Wystarczające do uznania niedozwolonego charakteru działania jest wystąpienie możliwości wywołania niebezpieczeństwa
zaistnienia szkodliwych warunków dla konkurencji, zaburzenia jej prawidłowych mechanizmów. Dla oceny więc, czy zachowanie
powoda spełnia przesłanki zakazanej praktyki nie ma znaczenia, iż nigdy nie skorzystał z kwestionowanej klauzuli. Okoliczność ta może
być jedynie oceniana jako okoliczność łagodząca mająca wpływ na odstąpienie od wymierzenia kary przez organ antymonopolowy lub
jej złagodzenie. Odpowiedzialność za praktykę ograniczającą konkurencję ma charakter obiektywny, co oznacza, że brak winy po
stronie dominanta nie stanowi okoliczności wyłączającej tę odpowiedzialność.
Zdaniem Sądu działanie powoda mogło prowadzić do ukształtowania się niejednolitych warunków konkurencji na rynku, bowiem
w całym okresie stosowania zakazanej klauzuli we wzorcach umów o udzielenie licencji powód mógł skorzystać z zapisu uprawniającego
do udzielania dyskryminującego upustu, co stanowiło zagrożenie wystąpienia zróżnicowanych warunków konkurencji pomiędzy
operatorami z uwagi na zróżnicowane koszty prowadzenia działalności i prowadzić do podniesienia cen świadczonych usług lub obniżenia
osiąganego zysku przez dyskryminowanych przedsiębiorców, a nawet ich eliminacji z rynku. Zasadnie też podnosi zainteresowany, że
klauzule uzależniające udzielenie upustu cenowego od członkostwa operatora w jednej z izb, aczkolwiek w praktyce nie wykorzystywane
przez powoda zawarte były we wzorcu umownym stosowanym przez powoda w odniesieniu do wszystkich kontrahentów - operatorów
TVK, którzy zawierając umowę z DCE, mając świadomość takiego zapisu, nie musieli zdawać sobie sprawy, że mechanizm ten nie jest
w praktyce stosowany, a sytuacja ta również mogła zaburzać prawidłowe mechanizmy konkurencji rynkowej.
W ocenie Sądu pozwany słusznie przyjął, iż na wyznaczonym rynku właściwym działanie powoda stanowiło zagrożenie dla
interesu publicznego, gdyż mogło dotykać nieograniczonego kręgu podmiotów nabywających prawa do transmisji kanałów TVK
i wywierać negatywny skutek także dla stosunków rynkowych na szczeblu detalicznym. Działanie powoda DCE spełniło wszystkie
przesłanki zakazanej praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 8 ust. l w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Prezes UOKiK w wyniku rozstrzygnięcia o uznaniu strony powodowej za podmiot, który swoim zachowaniem dopuścił się praktyki
ograniczającej konkurencję słusznie uznał powoda za stronę przegrywającą sprawę antymonopolową i stosownie do treści art. 69
w zw. z art. 75 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obciążył ją obowiązkiem zwrotu na rzecz zainteresowanego kosztów
postępowania.
Sąd oddalił wniosek dowodowy powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu funkcjonowania rynku mediów na
okoliczność zastępowalności kanałów telewizyjnych pakietu podstawowego i nacisku konkurencyjnego między poszczególnymi kanałami
tego pakietu. Skorzystanie z tego rodzaju środka dowodowego zgodnie z treścią art. 278 §1 Kpc uwarunkowane jest koniecznością
uzyskania wiadomości specjalnych służących ustaleniu okoliczności sprawy, a więc faktów. Tak skonstruowany wniosek dowodowy
zmierzał nie do zasięgnięcia wiadomości specjalnych co do określonego faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, ale do powierzenia
biegłemu oceny ewentualnej substytucyjności produktów decydującej o wyznaczeniu rynku właściwego w aspekcie produktowym,
a więc do dokonania oceny prawnej, do której uprawniony jest wyłącznie sąd. W tym zakresie, zatem wniosek należało uznać za
niedopuszczalny. W pozostałym zakresie, tj. na okoliczność zbadania nacisku konkurencyjnego między poszczególnymi kanałami pakietu
podstawowego Sąd uznał przeprowadzenie dowodu za zbędne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, gdyż nie dotyczył okoliczności
istotnej dla jej rozstrzygnięcia, bowiem ocena substytucyjności poszczególnych kanałów typu basic tylko z punktu widzenia ich ceny nie
może być uznana za wystarczająca dla oceny całokształtu cech produktu jak ich właściwości, jakość, przeznaczenie.
Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 47931a §1 Kpc odwołanie oddalił. O kosztach postępowania orzeczono na
podstawie art. 98 Kpc.
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Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie doręczonych w miesiącach:
październik, listopad, grudzień 2008 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Wyrok z dnia 27.07.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 136/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Transportu Prywatnego
w Szczecinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.07.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 76/07) w sprawie z odwołania Miasta Józefów przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.08.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 33/08) w sprawie z odwołania Gminy Miasta Kutno przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.09.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 15/08) w sprawie z odwołania Cd Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Sosnowcu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 87/07) w sprawie z odwołania Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 88/07) w sprawie z odwołania Budmech WT W. Łojewski i Syn Sp. j. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 89/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Produkcyjno-HandlowoUsługowego Gamrat S.A. w Jaśle przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 91/07) w sprawie z odwołania Szymona Janusza i Stanisława Zawiły
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prima” Sp. j. w Jaśle przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 92/07) w sprawie z odwołania Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. w Wałczu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 23.10.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 96/07) w sprawie z odwołania Forminx Finance Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.11.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 109/07) w sprawie z odwołania Banku Millennium, BGŻ, BOŚ, Banku Pocztowego,
Banku BPH, ING Banku Śląskiego, Deutsche Banku, Banku Zachodniego WBK, BRE Banku, Fortis Banku, Getin Banku, Banku
Handlowego, Invest Banku, Kredyt Banku, Pekao, Nordea, Lukas Banku, PKO BP, HSBC Banku i Mastercard przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.11.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 5/08) w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.11.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 31/08) w sprawie z odwołania Centrum Deweloper Sp. z o.o. w Sosnowcu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 5 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 28.11.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 107/07) w sprawie z odwołania Discovery Communications Europe w Londynie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 6 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 5.12.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 6/08) w sprawie z odwołania Wiesława Gawryszaka - Radio Taxi Serwis w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.12.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 47/08) w sprawie z odwołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ostrowii Mazowieckiej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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WYROK
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi UOKiK
(Sygn. akt VI ACa 384/08)

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z udziałem zainteresowanego Netia S.A. w Warszawie o ochronę konkurencji na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów z dnia 27 grudnia 2007 r.:
I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że:
1. zmienia decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 maja 2006 r., Nr DOK-53/2006 w punkcie I w ten
sposób, że w miejsce sformułowania: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje działanie Telekomunikacji
Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie polegające na podwyższeniu, z dniem 1 października 2005 r. opłaty za połączenia telefoniczne do
numerów 0 708 lxx xxx z 29 gr netto na 58 gr netto za 1 minutę połączenia, na krajowym rynku dostępu do usług krajowych
i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx, za praktykę ograniczającą konkurencję, o której mowa
w art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, polegającą na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych
dla rozwoju konkurencji i nakazuje zaniechanie jej stosowania.” wpisuje: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje działanie Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie polegające na podwyższeniu, z dniem 1 października 2005 r.
opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 0 708 lxx xxx z 29 gr netto do 58 gr netto za 1 minutę połączenia z równoczesnym
obniżeniem z dniem 7 lipca 2005 r. i z dniem 1 września 2005 r. opłat za połączenia międzynarodowe dostępne w planach taryfowych
Telekomunikacji Polskiej S.A. za praktykę ograniczającą konkurencję na rynku dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
dla usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx, o której mowa w art. 8 ust. 1 w związku
z art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, polegającą na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych dla rozwoju konkurencji
i nakazuje zaniechanie jej stosowania.”;
2. zmienia decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 maja 2006 r., Nr DOK-53/2006 w punkcie II w ten
sposób, że w miejsce sformułowania: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje działanie Telekomunikacji
Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie polegające na podwyższeniu, z dniem 1 października 2005 r. opłaty za połączenia
telefoniczne do numerów 0 708 lxx xxx z 29 gr netto na 58 gr netto za 1 minutę połączenia, na krajowym rynku dostępu do usług
krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx, za praktykę ograniczającą konkurencję
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określoną w art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (O.J.C 325,24/12/2002) i nakazuje zaniechanie jej
stosowania” wpisuje: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje działanie Telekomunikacji Polskiej S.A.
z siedzibą w Warszawie polegające na podwyższeniu, z dniem 1 października 2005 r. opłaty za połączenia telefoniczne do
numerów 0 708 1xx xxx z 29 gr netto do 58 gr netto za minutę połączenia z równoczesnym obniżeniem z dniem 7 lipca 2005 r.
i z dniem 1 września 2005 r. opłat za połączenia międzynarodowe dostępne w planach taryfowych Telekomunikacji Polskiej S.A.
za praktykę ograniczającą konkurencję na rynku dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla usług krajowych
i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 1xx xxx, określoną w art. 82 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (O.J.C 325,24/12/2002) i nakazuje zaniechanie jej stosowania”.
3. oddala odwołanie w pozostałej części;
II. oddala apelację w pozostałej części;
III. zasądza od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę
270 (dwieście siedemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr DOK-53/2006 z dnia 30 maja 2006 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działania
Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, polegające na podniesieniu z dniem 1 października 2005 r. ceny za połączenie do numerów
z zakresu 0 708 lxx xxx z 29 gr netto na 58 gr netto za 1 minutę połączenia, na krajowym rynku dostępu do usług krajowych
i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx, za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art. 8
ust. 1 w zw. z 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 ze zm.) oraz w art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ. C 325, 24/12/2002), polegającą na nadużywaniu
pozycji dominującej na rynku i nakazał zaniechanie jej stosowania. Ponadto, na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 8 ust. 1
i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 82 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną
w wysokości 12.187.650 zł. Przedmiotowej decyzji nadany został, na podstawie art. 90 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
rygor natychmiastowej wykonalności.
Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji […].
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów postępowania według
norm przepisanych.
Zainteresowany - Netia S.A. w Warszawie wniósł o oddalenie odwołania, oddalenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej
decyzji i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 27 grudnia 2007 r. oddalił odwołanie
i zasądził od Telekomunikacji S.A. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów
zastępstwa prawnego.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny.
Numery z zakresu 0-708 (w tym 0-708 lxx xxx) określone zostały w Tablicy Zagospodarowania Numeracji TN-T5, jako usługa
połączenia z opłatą dodatkową (premium rate). Numeracja ta przydzielana jest poszczególnym przedsiębiorcom na ich wniosek przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dysponuje nią m.in. Netia S.A. Nie dysponuje Telekomunikacja Polska S.A.
Przepis art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) stanowi, że „dostawca
publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, zwanej usługą
o podwyższonej opłacie, jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi podawanym do publicznej wiadomości cenę za
jednostkę rozliczeniową połączenia ze wskazaniem ceny netto i brutto”. Premium rate to przekazywanie sygnałów w sieci
telekomunikacyjnej (połączenie telefoniczne lub internetowe), mające na celu uzyskanie świadczenia dodatkowego oferowanego na
określonym zakresie numeracji. Świadczenie dodatkowe może polegać na udostępnianiu w sieci telekomunikacyjnej różnego rodzaju
informacji (np. prognoza pogody czy aktualne kursy walut) lub umożliwiać uczestnictwo w grach i „rozmowach” on linę (tzw. party line).
Numery o podwyższonej opłacie (premium rate) z zakresu 0-708 1 xx xxx wykorzystywane są także m.in. do świadczenia usług
telefonicznych połączeń krajowych i międzynarodowych. Polega to na tym, że abonent korzystając z posiadanego telefonu
stacjonarnego łączy się z numerem z zakresu 0-708 lxx xxx, za pośrednictwem którego świadczone są usługi połączeń telefonicznych
krajowych i międzynarodowych, a następnie po usłyszeniu właściwego sygnału wybiera numer docelowy. Połączenie taryfikowane
jest przez operatora dostępowego (w którego sieci abonent ma podłączony aparat telefoniczny), zgodnie z ustalonym przez niego
cennikiem, jako połączenie do numeru 0-708 lxx xxx. Opłata za tak wykonane połączenie międzynarodowe uwidacznia się w rachunku
telefonicznym wystawianym przez niego jako połączenia do numerów 0-70x xxx xxx. Do 30 września 2005 r. opłata ta, zgodnie
z cennikiem TP S.A., wynosiła dla ok. 90% abonentów, dla których Spółka jest operatorem dostępowym, 29 gr netto za minut
połączenia (35 gr brutto). Z dniem 1 października 2005 r. TP S.A. podniosła ceny połączeń do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx do
58 gr netto (71 gr brutto). Cena obowiązująca do dnia 30 września 2005 r. (29 gr netto) została przywrócona mocą decyzji tymczasowej
Prezesa UOKiK z dnia 10 października 2005 r., która zobowiązała TP S.A. do zaniechania pobierania opłaty w wysokości 58 gr netto
(71 gr brutto) za połączenia tego rodzaju w oznaczonym w decyzji okresie.
Każdy z operatorów dostępowych ustala własny cennik na połączenia do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx dla abonentów
podłączonych do jego sieci. W praktyce oznacza to, iż jeżeli abonent przyłączony do sieci TP S.A. zadzwoni na numer 0-708 lxx xxx
należący np. do Netii S.A., to i tak jego połączenie będzie taryfikowane zgodnie z cennikiem TP S.A. Kształtując poziom
przedmiotowych cen, TP S.A. pośrednio decyduje, czy jej abonenci skorzystają z usług połączeń telefonicznych świadczonych za
pośrednictwem numerów z zakresu 0-708 lxx xxx przez innych operatorów, czy też z usług świadczonych przez samą Spółkę. Zasięg
działania i duże zasoby abonenckie TP S.A. powodują, iż spółka ta, kształtując swój cennik w tym zakresie, określa warunki, na jakich
z usług telekomunikacyjnych korzysta zdecydowana większość polskich abonentów telefonicznych.
Rozliczenia międzyoperatorskie za połączenia do numerów audioteksowych (w tym numerów z zakresu 0-708 lxx xxx) mogą
przebiegać w dwojaki sposób. Opierają się one albo na zakupie przez operatora, dysponującego numeracją z zakresu 0-708 lxx xxx, na
rynku hurtowym usługi „rozpoczęcia połączenia do numerów audioteksowych” od operatora dostępowego albo na proporcjonalnym
podziale pomiędzy operatorów, przychodów uzyskanych przez operatora dostępowego, z tytułu świadczenia własnym abonentom
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usług połączeń do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx. Operatorzy, którzy obecnie udostępniają połączenia telefoniczne (krajowe
i międzynarodowe) na numeracji z zakresu 0-708 lxx xxx, rozliczają się z powodem metodą podziału przychodów. W takim systemie
cenę za połączenia ustala dla swoich abonentów każdy z operatorów dostępowych. Środki uzyskane przez niego za wykonane przez
abonentów połączenia są następnie odpowiednio dzielone, w zależności od tego, do kogo należy numer z zakresu 0-708 lxx xxx i kto
ostatecznie świadczy dostępne na nim usługi połączeń telefonicznych.
Z uwagi na okoliczność, iż tylko ww. sposób rozliczeń (oparty na zasadzie podziału przychodów) jest stosowany w chwili obecnej
w stosunkach pomiędzy TP S.A. a operatorami, którzy na numeracji 0-708 lxx xxx udostępniają usługi połączeń telefonicznych,
ustalenia faktyczne dotyczą wyłącznie sytuacji wynikającej z zastosowania takiego sposobu rozliczeń międzyoperatorskich.
Według stanu na 30 września 2005 r. cennik TP S.A. za połączenia telefoniczne do numerów z zakresu 0-708 przewidywał 9 taryf.
Opłata netto za minutę połączenia wynosiła od 0,29 zł do 6,25 zł. Wykorzystywana taryfa w żaden sposób nie wpływa na sposób
realizacji połączenia. Istniejące różnice w cenach na połączenia do numerów 0-708 związane są wyłącznie z różnorodnością usług (bądź
treści) dostępnych w ramach połączenia z numerem z zakresu 0-708 lxx xxx i różną ich wartością.
W okresie od października 2003 r. do 1 października 2005 r. cennik TP S.A. na połączenia z dodatkową opłatą nie był zmieniany, na
żadnej z wyróżnionych przez Spółkę taryf. Połączenie telefoniczne krajowe lub międzynarodowe, wykonane za pośrednictwem
numeru z zakresu 0-708 lxx xxx, z punktu widzenia konsumenta jest technicznie takie samo jak tradycyjne połączenie telefoniczne.
Skorzystanie z usługi nie wymaga od abonenta zakupu dodatkowego sprzętu, instalowania specjalnego oprogramowania, czy też
posiadania łączności internetowej.
Spośród jedenastu podmiotów, które dysponują numeracją z zakresu 0-708, jedynie Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. oraz Energis
Sp. z o. o. rozpoczęły świadczenie usług połączeń telefonicznych (krajowych i międzynarodowych) na numerach 0-708 lxx xxx.
Telefonując na niektóre numery z zakresu 0-708 lxx xxx, należące do ww. podmiotów, abonent TP S.A. miał do 30 września 2005 r.
(a następnie od 10 października 2005 r. w związku z wydaniem decyzji tymczasowej przez Prezesa UOKiK), możliwość wykonania
połączenia międzynarodowego/międzystrefowego w cenie 29 gr netto za 1 minutę połączenia. Cena ta za wykonywane w ten sposób
połączenie, powoduje, iż połączenia tego rodzaju są produktem atrakcyjnym dla abonentów. Opłata pobierana przez operatora
dostępowego to jedyna opłata za połączenia telefoniczne wykonane za pośrednictwem numerów z zakresu 0-708 lxx xxx.
Od rozpoczęcia świadczenia tego rodzaju usług stale wzrasta liczba generowanych w ten sposób minut połączeń telefonicznych
(krajowych międzynarodowych) oraz osiągane z tego źródła przychody operatorów alternatywnych.
Prezes UOKiK ustalił, iż w okresie sierpień 2004 r. - sierpień 2005 r. miesięczne przychody TP S.A. z tytułu świadczenia usług
połączeń międzynarodowych spadły. Równolegle do spadku przychodów zaobserwowano zmniejszanie się liczby minut zrealizowanych
połączeń międzynarodowych. Ze zgromadzonych w postępowaniu danych wynika, że spadła globalna liczba minut połączeń
międzynarodowych wykonanych za pośrednictwem sieci TP S.A. Spadek ten był większy w przypadku klientów tzw. indywidualnych.
Co prawda spadek ten nie dotyczy wszystkich analizowanych kierunków, jednakże nieznaczny wzrost w przypadku połączeń do
niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Litwa) nie pokrył „strat” poniesionych na pozostałych kierunkach.
Z dniem 1 października 2005 r., na podstawie decyzji nr 221 Wiceprezesa - Członka Zarządu S.A. ds. Marketingu i Obsługi Klienta
Pierra Hamon, z dniem 31 sierpnia 2005 r. nastąpiło podniesienie dla abonentów TP S.A. cen na połączenia do numerów z zakresu
0-708 lxx xxx (w najtańszej taryfie). W ten sposób została wprowadzona 100% podwyżka. Cena wzrosła z 29 gr na 58 gr netto
(odpowiednio 35 i 71 gr brutto). Wprowadzenie przez powoda 100% podwyżki, poprzedzone było zaproponowaniem abonentom
skorzystania z ofert prowadzących do obniżenia kosztów połączeń międzynarodowych wykonywanych w sieci Spółki. I tak, zostały
wprowadzone:
1) z dniem 7 lipca 2005 r. dla planów taryfowych TP: darmowe wieczory i weekendy, darmowe weekendy, 60 minut za darmo, ISDN
darmowe wieczory i weekendy, ISDN premium, ISDN podstawowy, pakiety minut międzynarodowych;
2) z dniem 1 września 2005 r. obniżono, w planach sekundowych tp biznes, ceny połączeń międzynarodowych wykonywanych do
krajów tzw. 1 strefy z 60 gr na 50 gr netto (61 gr brutto); TP S.A. wskazała, iż oferta ta dotyczy krajów, z którymi polskie firmy
kontaktują się najczęściej, przypada na nie około 85% wszystkich rozmów za granicę wykonywanych przez abonentów
biznesowych;
3) z dniem 1 września 2005 r., TP S.A. zwiększyła z 25% do 40% rabat na rozmowy międzynarodowe w usłudze „wybrane kraje
tp biznes”. Za wybór jednego państwa przewidziano opłatę miesięczną w wysokości 1 zł netto (zamiast wcześniejszej opłaty
w wysokości 10 zł netto). W ramach usługi przedsiębiorca może wybrać od 1 do 5 krajów.
Na podstawie powyższych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył,
że odwołanie TP S.A. jest bezzasadne i jako takie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może nadać rygor
natychmiastowej wykonalności decyzji w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona konkurencji lub ważny interes
konsumentów. W toku przedmiotowego postępowania, z uwagi na fakt, iż dalsze utrzymywanie przez TP S.A. zarzucanych jej działań
mogło spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla konkurencji, zasadne było wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji
tymczasowej zobowiązującej powoda do zaniechania wprowadzania podwyżki do czasu zakończenia prowadzonego postępowania
antymonopolowego. Prezes UOKiK słusznie wskazał, iż do czasu ostatecznego rozpoznania sprawy przez właściwe sądy niezbędne
jest uniemożliwienie stronie powodowej kontynuowania zarzucanych jej działań. W ocenie Sądu Okręgowego, nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności zaskarżonej decyzji było uzasadnione.
Odnosząc się do zarzutu powoda naruszenia art. 4 pkt 8 w zw. z art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez ich błędne zastosowanie polegające na uznaniu za rynek właściwy i objęciu
analizą jedynie „rynku praktyki”, a pominięciu rynku domniemanego wystąpienia antykonkurencyjnego skutku, Sąd Okręgowy uznał
ten zarzut za bezzasadny. Zdaniem Sądu Okręgowego, rynek właściwy wyznaczany w sprawach prowadzonych na podstawie ww.
ustawy równoznaczny jest z rynkiem „działania”. Celem zdefiniowania rynku jest zidentyfikowanie rzeczywistych konkurentów
danego przedsiębiorstwa, którzy są w stanie zakłócić zachowanie tego przedsiębiorstwa oraz nie dopuszczać go do zachowania
w sposób niezależny od skutecznej presji konkurencyjnej. Przepis art. 4 pkt 8 ww. ustawy zawiera definicję rynku właściwego, tj. rynku
towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich odbiorców za substytuty
oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje
konsumentów, znaczące różnice ceni koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Sąd Okręgowy podkreślił, że powyższej
definicji nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od treści przepisów, w których pojęcie to jest zawarte. W odniesieniu do praktyki
ograniczającej konkurencję pojęcie rynku właściwego wskazane jest w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów dwukrotnie.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. zakazuje nadużywania pozycji dominujące na rynku właściwym, natomiast art. 4 pkt 9
tej ustawy definiuje pojęcie pozycji dominującej (na rynku właściwym).
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Sąd Okręgowy podniósł, że rynkiem właściwym w rozumieniu ustawy jest rynek wyznaczony pod względem produktowym
i geograficznym zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na którym przedsiębiorca, poprzez podejmowane
przez siebie działania dopuszcza się nadużycia pozycji dominującej. Rynkiem właściwym jest zatem wyłącznie rynek działania
przedsiębiorcy. Wbrew sugestiom powoda fakt ustalenia, że rynek, na którym praktyka wywiera wpływ, jest rynkiem konkurencyjnym,
nie może zmniejszać negatywnej oceny działań Spółki. Nawet jeżeli rynek, na którym wystąpić ma antykonkurencyjny skutek, posiada
cechy, które uniemożliwią zakłócenie konkurencji (np. duża ilość substytutów, niskie bariery wejścia na rynek), nie zmienia to
negatywnej oceny podjętych przez dominanta działań. Okoliczność ta wpłynąć może jedynie na wymiar nałożonej na niego kary za
dopuszczenie się praktyki ograniczającej konkurencję. Dla zakwalifikowania działań przedsiębiorcy jako praktyki antykonkurencyjnej,
wbrew twierdzeniom powoda w tym zakresie, nie jest konieczne wystąpienie skutków zarzucanych działań. Reasumując, Sąd
Okręgowy uznał, iż Prezes UOKiK prawidłowo wyznaczył rynek właściwy, na którym Spółka dopuściła się działań stanowiących
nadużycie posiadanej przez nią pozycji rynkowej. Ponadto, za prawidłową uznał przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu analizę
ograniczoną jedynie do rynku właściwego w sprawie.
Za bezzasadny Sąd Okręgowy uznał zarzut powoda naruszenia przez Prezesa UOKiK przepisów art. 4 pkt 8 w zw. z art. 4 pkt 9, art. 8
ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez ich błędne zastosowanie, które miało polegać na
pominięciu przy ocenie rynku produktowego na poziomie hurtowym podstawowej cechy usługi - jej przeznaczenia, co zadecydowało
o wadliwej ocenie granic produktowych rynku na tym szczeblu obrotu. Sąd Okręgowy stwierdził, że dostęp do usług połączeń
telefonicznych świadczonych na numerach 0-708 1 xx xxx jest usługą szczególną. W przypadku świadczenia przez operatora
alternatywnego usług w oparciu o numery 0-708 1 xx xxx, to Telekomunikacja Polska S.A. występuje w pozycji usługobiorcy. Gdy usługi
połączeń telefonicznych świadczone są w oparciu o numery 0-800, 0-801, numery lokalne, to powód występuje jako usługodawca
w stosunkach międzyoperatorskich. Gdy połączenia dostępne są dla konsumentów poprzez selekcję, preselekcję oraz numery
teleinformatyczne stosunki operatorskie regulują umowy między operatorskie, zakładające równorzędność zawierających je partnerów.
Umowy te zawierane są na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
Wyłącznie w przypadku świadczenia usługi w oparciu o numer 0-708 lxx xxx, TP S.A. faktycznie decyduje o cenie, w jakiej jest ona
dostępna dla jej abonentów. Skorzystanie przez abonenta z dostępnych połączeń poprzez wykorzystanie numeracji 0-708 lxx xxx nie
zależy od wcześniejszego podpisania przez niego stosownej umowy o świadczenie usług tego rodzaju. Nie wymagało także zakupu
kart zdrapek (0-800, 0-801, numery lokalne), ani odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania (VOIP). Zdaniem Sądu Okręgowego,
Prezes UOKiK słusznie zatem przyjął, iż dostęp do połączeń poprzez wykorzystanie numeracji 0-708 lxx xxx nie ma swojego substytutu.
Zdaniem nabywców przedmiotowy sposób uzyskania dostępu do usług połączeń międzynarodowych znacznie różni się od innych,
wpływając na możliwości świadczenia usług i ich atrakcyjność dla użytkowników końcowych.
W ocenie Sądu Okręgowego, Prezes UOKiK nie był zobowiązany do zdefiniowania hurtowego rynku właściwego w sprawie na
podstawie wyników analizy odpowiednich rynków detalicznych. W konsekwencji brak analizy rynku detalicznego nie stanowi
zarzucanego przez powoda naruszenia prawa (art. 7 Kpa, art. 77 Kpa). Gdyby przyjąć stanowisko powoda, że zaproponowany przez nią
rynek detaliczny wyznaczony został w sposób prawidłowy, bo taki rynek wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 października 2004 r. w sprawie określenia rynków podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(Dz. U. Nr 242, poz. 2420), to prowadziłoby to do przyjęcia, że prawidłowe są wyłącznie rynki wskazane w tym rozporządzeniu, a więc
Prezes UOKiK może badać tylko 18 rynków telekomunikacyjnych, które i tak podlegają regulacji ex ante. Wyłączona byłaby natomiast
możliwość podjęcia przez Prezesa Urzędu interwencji na innych rynkach, co w efekcie doprowadziłoby do marginalizacji roli organu
antymonopolowego na szeroko rozumianym rynku telekomunikacyjnym.
Prezes UOKiK zasadnie wskazał, że przedmiotem prowadzonej przez niego analizy nie była substytucyjność dostępnych
abonentom sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych, ale oferowanych operatorom form dostępu. Jako rynek właściwy
w sprawie wyznaczony bowiem został rynek dostępu do usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach
0-708 lxx xxx.
Za niezasadny Sąd Okręgowy uznał zarzut powoda naruszenia przez Prezesa UOKiK przepisów art. 7 Kpa i art. 77 Kpa poprzez
powołanie się na dane za lata 2002 i 2003, zaczerpnięte z odrębnego postępowania, jako na jedyne dowody służące do ustalenia pozycji
dominującej powoda w sprawie. Jak wynika z akt sprawy, rynek dostępu telekomunikacyjnego nie przeszedł od tamtego okresu do
wydania decyzji w niniejszej sprawie szczególnej ewolucji. Potwierdzają to informacje zawarte w Raporcie o stanie rynku
telekomunikacyjnego w roku 2004 oraz w Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w roku 2005. Wyznaczony przez Prezesa
UOKiK udział rynkowy Spółki kształtował się na koniec 2003 r. na poziomie 92% (pod względem liczby linii dzwoniących). Natomiast
wskazany w ww. raportach udział rynkowy Spółki, ustalony według liczby łączy abonenckich, wynosił na koniec 2004 r. - 91,2%, zaś na
koniec 2005 r. - 89,9%. Wskazana różnica była na tyle nieznaczna, iż nie mogła wpłynąć na zmianę kwalifikacji pozycji powoda jako
pozycji dominującej na rynku.
W ocenie Sądu Okręgowego, na uwzględnienie nie zasługuje również zarzut powoda sprzecznego z logiką i doświadczeniem
życiowym pominięcia koniecznego elementu analizy rynku produktowego, jakim jest porównanie cen (potencjalnie) substytucyjnych
produktów końcowych, zwłaszcza w razie uznania ceny jako elementu decydującego o odrębności wskazanego w ustawie rynku
właściwego. Sąd Okręgowy stwierdził, że z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż kryterium ceny zostało zastosowane przez
Prezesa UOKiK jako kryterium dodatkowe, które pozwoliło na wyodrębnienie dostępu do połączeń na numerach 0-708 1 xxx xxx od
dostępu do połączeń dostępnych na wszystkich numerach 0-708 xxx xxx. Sąd Okręgowy za nieuzasadniony uznał zarzut TP S.A.
dokonania przez Prezesa Urzędu nieprawidłowych ustaleń faktycznych w sprawie. W zaskarżonej decyzji Prezes Urzędu wskazał daty
wprowadzenia poszczególnych usług promocyjnych, ustalone na podstawie informacji powszechnie dostępnych oraz uzyskanych od
Spółki. Zdaniem Sądu, Prezes UOKiK prawidłowo przyjął, iż uznanie działań TP S.A. za praktykę ograniczająca konkurencję nie wymaga
jednoczesnego wykazania, że Spółka wprowadzając kolejne oferty i jednocześnie podnosząc ceny na połączenia do numerów
z zakresu 0-708 lxx xxx miała na celu wyeliminowanie lub osłabienie konkurencji, czyli że w sposób umyślny, mając świadomość
antykonkurencyjnych skutków, jakie jej działania mogą wywołać, dopuściła się naruszenia przepisów ustawy. Regulacje prawa ochrony
konkurencji (zarówno krajowe, jak i europejskie) nie uzależniają bowiem stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia prawa
antymonopolowego od ustalenia, że przedsiębiorca dopuścił się ich naruszenia umyślnie, realizując wcześniej przyjęty zamiar.
Świadczyć o tym może treść art. 101 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Skoro Prezes Urzędu może nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w przypadku, gdy przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dopuści się praktyki ograniczającej
konkurencję, to nie ulega wątpliwości, że decyzja w sprawie uznania określonych działań za praktykę ograniczających konkurencję
może odnosić się również do praktyk popełnionych nieumyślnie. Zdaniem Sądu Okręgowego, za dopuszczalne należy uznać
zakwalifikowanie określonych, bezspornych działań Spółki za praktykę ograniczającą konkurencję nawet w sytuacji, gdyby działania te
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nie były podjęte w wykonaniu zamierzonego celu. Organ antymonopolowy ma bowiem możliwość zakwalifikowania określonych działań
jako praktyki ograniczającej konkurencję nawet w sytuacji, gdy praktyka ta nie wywołała jeszcze skutków rynkowych, a jedynie stwarza
zagrożenie wystąpienia ich w przyszłości. Ciąg działań podjętych przez TP S.A., ich następstwo w czasie pozwała na przyjęcie, że powód
realizował z góry przyjęte założenie ograniczenia popularności usług połączeń telefonicznych świadczonych na numerach z zakresu
0-708 lxx xxx. Potwierdzają to wyjaśnienia przedstawione przez powoda w złożonym odwołaniu, z których wynika, iż wszystkie decyzje
odnośnie wprowadzonych przez niego ofert promocyjnych (obniżka na połączenia międzynarodowe) oraz przedmiotowej podwyżki
podjęte zostały w pierwszej połowie 2005 r. Decyzja o podwyższeniu ceny dostępowej (detalicznej) dla numerów z zakresu numeracji
0-708 w taryfie pierwszej TP została omówiona i podjęta na spotkaniu w dniu 27 czerwca 2005 r.
Zdaniem Sądu Okręgowego, powód niesłusznie podkreśla, że o tym, czy dane działanie może zostać zakwalifikowane jako
nadużycie pozycji dominującej decyduje wystąpienie - jako charakterystyki danego działania - antykonkurencyjnego celu bądź skutku.
Stanowisko takie pozostaje w sprzeczności z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w świetle którego praktyką
ograniczającą konkurencję jest nie tylko działanie przedsiębiorcy, które wywołuje skutki na obszarze kraju, ale także takie działanie,
które skutki te może wywołać potencjalnie, w przyszłości. W ocenie Sądu pozbawione logiki i nieuzasadnione jest stanowisko powoda,
wedle którego zmiana liczby minut połączeń na numery 0-708 1 xx xxx może wynikać z okoliczności innych niż redukcja liczby połączeń
dokonywanych przez abonentów TP S.A. na te numery. Zdaniem Sądu Okręgowego, za prawidłowy należy uznać wniosek, że
podniesienie przez powoda cen na połączenia do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx doprowadziło do załamania na rynku dostępu do
usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0-708 lxx xxx. Możliwym skutkiem działań TP S.A. było
wyeliminowanie określonego sposobu świadczenia usług oraz operatorów świadczących je w ten sposób z rynku detalicznego
krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych.
Zdaniem Sądu Okręgowego, Prezes UOKiK, odnosząc się do kwestii kosztowej usługi, słusznie oparł się na stawkach zawartych
w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, „Ramowej ofercie TP dotyczącej Połączenia Sieci na rok
2004”. Dokonując takiego wyboru materiału porównawczego, organ antymonopolowy miał na uwadze fakt, iż organ ten jest właściwy
w sprawach analizy cen usług i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej. Zauważyć ponadto należy,
że zawarte w ww. ofercie ceny, to ceny faktycznie stosowane w stosunkach operatorskich przez TP S.A.
Za całkowicie nieuzasadnione, zdaniem Sądu Okręgowego, należy także uznać twierdzenie o przekroczeniu przez Prezesa UOKiK,
w zakresie przeprowadzonej analizy kosztowej, uprawnień przez próbę „pozytywnej” regulacji sposobu świadczenia usługi przez
przedsiębiorcę. Brak analizy kosztowej naraziłby Prezesa UOKiK na narzut nieuwzględnienia kosztów świadczenia usługi przez Spółkę.
Sąd Okręgowy podkreślił, że Prezes Urzędu zakwalifikował jako praktykę antykonkurencyjną działanie TP S.A. polegające na
wprowadzeniu podwyżki cen na połączenia do numerów 0-708 lxx xxx w istniejącej w wówczas sytuacji rynkowej, tj. w okresie, gdy
Spółka obniżała ceny świadczonych przez siebie usług połączeń międzynarodowych.
Zdaniem Sądu Okręgowego, wielość podmiotów świadczących na rynku detalicznym usługi połączeń telefonicznych, jak i wielość
dostępnych sposobów świadczenia tych usług, nie może wpływać na negatywną ocenę działań powoda na innym rynku właściwym.
Ustawa zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym. Niedopuszczalna jest więc zgoda na działania przedsiębiorców,
którzy wykorzystując posiadane możliwości negatywnie oddziałują na oferty swoich konkurentów i warunki prowadzenia przez nich
działalności, aby w ten sposób poprawić atrakcyjność własnych produktów. Rozważając, czy działania powoda stanowiły naruszenie
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie można zapomnieć, że możliwość świadczenia przez operatorów
alternatywnych usług abonentom TP S.A. zależy w przeważającej mierze od zgody tej spółki. Operatorzy nie mają bowiem możliwości
dotarcia do abonentów TP S.A. w inny sposób niż za pośrednictwem jej sieci telekomunikacyjnej. Bezzasadny jest także zarzut
naruszenia art. 82 Traktatu Rzymskiego (TWE). W ocenie Sądu Okręgowego, Prezes UOKiK prawidłowo bowiem ustalił stan faktyczny
sprawy oraz rynek, na którym Spółka podjęła się zarzucanych jej działań. Ponadto, uzasadnione było uznanie, że działanie zarzucane
powodowi może wpływać na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi. Należy wskazać, iż projekt decyzji w sprawie podlegał,
zgodnie z art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów
o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. L 001, 04/01/2003, s. l), notyfikacji Komisji Europejskiej, która nie zgłosiła
co do niego żadnych zastrzeżeń. Prezes Urzędu prawidłowo ustalił, że poprzez podjęte działania powodowa spółka nadużyła posiadanej
na rynku pozycji dominującej i w ten sposób naruszyła art. 82 Traktatu.
Sąd Okręgowy nie podzielił także zarzutu powoda naruszenia art. 77 §1 Kpa oraz art. 107 §3 Kpa, polegającego na przyjęciu
„kolejnego naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję” jako okoliczności mającej wpływ na zastosowanie kary pieniężnej
w sprawie, mimo braku wskazania dowodów wcześniejszego naruszenia przez powoda zakazu praktyk ograniczających konkurencję,
a w konsekwencji - niewłaściwego zastosowania art. 104 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez
jego niewłaściwe zastosowanie polegające na wybiórczym posłużeniu się określonymi w tym przepisie przesłankami oraz pominięciu
braku winy powoda przy ustalaniu wysokości kary. W opinii Sądu Okręgowego, prawidłowe jest przyjęcie, że poprzez podjęcie zarzucanych
jej działań TP S.A. po raz kolejny dopuściła się praktyk ograniczających konkurencję. Tym samym, organ antymonopolowy uprawniony był
do stwierdzenia, że Spółka działa w warunkach swoistego rodzaju recydywy. Odnośnie przesłanek uznania określonego działania za
praktykę ograniczająca konkurencję, Sąd podkreślił, że wina nie stanowi koniecznego elementu praktyki. Wpływać natomiast może na
wymiar nałożonej na przedsiębiorcę za stwierdzone naruszenie kary pieniężnej. W przedmiotowej sprawie Prezes Urzędu uprawniony był
do nałożenia na Spółkę kary w tym wymiarze. Po analizie okoliczności sprawy, w tym krótkiego okresu stosowania przez Spółkę zarzuconej
jej praktyki, pozwany zdecydował się na nałożenie kary 100-krotnie mniejszej od maksymalnej. Sąd Okręgowy podkreślił, że oddalił
zgłoszone przez powoda wnioski dowodowe, gdyż okoliczności, na które mieliby być słuchani wnioskowani świadkowie nie miały
bezpośredniego związku z meritum sprawy i nie wpływały na rozstrzygniecie Sądu.
31a
Wobec powyższego, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie 479 Kpc odwołanie
oddalił.
Apelację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosła strona
powodowa, zaskarżając wyrok w całości. […] Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uchylenie w całości decyzji
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 maja 2006 r., Nr DOK-53/2006, ewentualnie o zmianę zaskarżonego
wyroku w całości poprzez zmianę zaskarżonej decyzji w całości i stwierdzenie, że TP nie dopuściła się praktyki nadużycia pozycji
dominującej, bądź uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Skarżący wniósł ponadto
w każdym przypadku o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. […] Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów postępowania według norm
przepisanych. […]
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Sąd Apelacyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Apelację powoda należało uwzględnić jedynie w niewielkim zakresie, tj. w zakresie, w jakim prowadzi do zmiany wyroku Sądu
Okręgowego w części obejmującej rozstrzygnięcie w przedmiocie pkt I i pkt II zaskarżonej decyzji, poprzez stosowną zmianę ich
brzmienia, polegającą na doprecyzowaniu określenia rynku właściwego oraz działania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie,
które zostało uznane za praktykę ograniczającą konkurencję na tym rynku, w sposób odpowiadający przedmiotowi decyzji.
W pozostałej części apelacja powoda nie zasługuje na uwzględnienie, jako pozbawiona uzasadnionych podstaw.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, zarzuty apelacji naruszenia przepisów prawa materialnego w postaci przepisów: art. 1 ust. 2 oraz art. 4
pkt 8 w zw. z art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez
uznanie za rynek właściwy i objęcie analizą jedynie „rynku praktyki”, a pominięcie rynku domniemanego wystąpienia antykonkurencyjnego
skutku oraz przepisów: art. 4 pkt 8 w zw. z art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. poprzez pominięcie
przy ocenie rynku produktowego na poziomie hurtowym podstawowej cechy usługi, tj. jej przeznaczenia, co zadecydowało, zdaniem
powoda, o wadliwej ocenie granic produktowych rynku na tym szczeblu obrotu, nie są uzasadnione. Bezzasadny jest również zarzut
naruszenia art. 233 §1 Kpc poprzez przeprowadzenie analizy rynku właściwego wyłącznie na poziomie hurtowym z pominięciem analizy
rynku na detalicznym szczeblu obrotu.
Na wstępie należy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny, co do zasady, zgadza się z ustaleniami faktycznymi Sądu I instancji i jego oceną
prawną w przedmiotowym zakresie. Z treści apelacji wynika, że apelujący miesza ze sobą dwa rynki, a mianowicie rynek dostępu do
sieci dla usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych za pośrednictwem numeracji 0 708 lxx xxx (rynek hurtowy,
zwany przez strony także „rynkiem praktyki”, „rynkiem działania”) z rynkiem relacji pomiędzy abonentem a operatorem dostępowym
(rynek detaliczny, zwany przez strony także „rynkiem skutku”). Zdaniem powoda rynkiem właściwym w niniejszym postępowaniu
powinien być rynek hurtowy (dostępu do usługi) zdefiniowany poprzez rynek detaliczny (abonenta). Stąd też domaganie się przez
skarżącego jednoczesnego - obok analizy rynku hurtowego - przeprowadzenia analizy rynku detalicznego. Sąd Apelacyjny nie podziela
stanowiska powoda w tym zakresie.
Bezsporne jest, że Telekomunikacja Polska S.A. jako właściciel publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej uczestniczy w rynku
połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych jako konieczny technologicznie pośrednik dla usług związanych z numeracją
z zakresu 0-708, jak również równolegle jako świadczeniodawca bezpośredni w zakresie tożsamych rodzajowo usług telefonicznych.
Polityka cenowa powoda w zakresie kształtowania cen połączeń ma miejsce na rynku detalicznym, cena jest bowiem decydującym
czynnikiem wpływającym na poziom popytu na te usługi ze strony abonentów publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej. Bezsporne
jest, że TP S.A., wykorzystując możliwość kształtowania ceny obu typów połączeń telefonicznych (własnych oraz alternatywnych) bez
wątpienia wpływa na konkurencję na rynku detalicznym, istotnie zagrażając zbytowi usług alternatywnych, w tym świadczonych za
pośrednictwem numeracji 0 708 lxx xxx. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, że chociaż bezpośrednie działania związane ze
świadczeniem przedmiotowych usług są prowadzone przez TP S.A. na rynku detalicznym, na którym nawiązuje się relacja między
stroną popytową i podażowa rynku usług połączeń telefonicznych, to jednak celem tych działań jest hurtowy poziom obrotu. Spadek
zainteresowania abonentów jest bowiem równoznaczny z ograniczeniem dostępu do sieci telefonicznej usługom połączeń za
pośrednictwem numeracji 0-708-lxx. Dlatego też, zdaniem Sądu Apelacyjnego, detaliczny poziom obrotu uznać należy jedynie za rynek
powiązany z rynkiem właściwym, którym w niniejszej sprawie, jak zasadnie uznał Sąd I instancji za Prezesem UOKiK, jest hurtowy
poziom obrotu. Ograniczając analizę do hurtowego poziomu obrotu, badaniu podlega podażowa strona rynku usług połączeń
telefonicznych krajowych i międzynarodowych za pośrednictwem numeracji 0 708 lxx xxx. Z całą mocą należy zatem podkreślić, że
skoro zarówno TP S.A., jak i operatorzy alternatywni są świadczeniodawcami w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
tożsamego typu usługi (połączeń krajowych i międzynarodowych), to na tym poziomie obrotu dochodzi do faktycznego ukształtowania
konkurencji, która objawia się następnie w postaci oferty na rynku detalicznym. Na rynku hurtowym mają bowiem miejsce relacje
między konkurującymi ze sobą uczestnikami rynku usług połączeń telefonicznych i decyduje się dostęp do rynku operatorów
alternatywnych.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, zdefiniowanie rynku właściwego poprzez jego ograniczenie do numeracji z zakresu 0-708-lxx xxx
jest uzasadnione z punktu widzenia specyfiki tej usługi. Bezsporne jest, że dla przedmiotowej usługi powodowa spółka stanowi
niezbędne ogniwo na poziomie hurtowym w dostępie do rynku docelowego - czyli rynku detalicznego. Funkcjonująca zasada rozliczeń
metodą podziału przychodu decyduje o cenowym uzależnieniu operatorów alternatywnych od działań powoda w tym zakresie.
Powyższe zdecydowanie przemawia za przyjęciem, że do gry rynkowej między TP S.A. a operatorami alternatywnymi (0-708-lxx)
dochodzi na rynku hurtowym tych połączeń, tu bowiem koncentrują się ich relacje handlowe i decydują warunki, na jakich
funkcjonować będą na rynku docelowym. Natomiast wykorzystywanie możliwości podejmowania działań w otoczeniu tego rynku, nie
wiąże się z koniecznością poszerzania rynku właściwego i analizy coraz większej liczby czynników, które nań w sposób naturalny
oddziałują. Istota tych działań ujawnia się bowiem na rynku relacji bezpośredniej, gdzie związki gospodarcze, zależności i status
rynkowy są optymalnie skonkretyzowane i możliwie najbardziej przejrzyste.
Reasumując, opisany w decyzji Prezesa UOKiK i poddany analizie rynek właściwy należy uznać co do zasady za prawidłowy.
Jedynie wobec możliwości powstania, na gruncie zamieszczonej w sentencji decyzji konkretyzacji rynku właściwego, wątpliwości, jak
sugeruje skarżący, co do poziomu obrotu, który faktycznie został nim objęty (tj. hurtowy czy detaliczny) należało, zdaniem Sądu
Apelacyjnego, określenie przedmiotowego rynku właściwego odpowiednio doprecyzować w taki sposób, aby jego brzmienie
jednoznacznie odpowiadało przedmiotowi decyzji i jej uzasadnieniu. Sformułowanie „rynek dostępu do usług połączeń krajowych
i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 707 lxx xxx” faktycznie może bowiem sugerować zbyt silny związek
z abonentem, któremu dostęp do usług połączeń 0-708 oferowany jest na rynku detalicznym w ramach sieci telefonicznej.
Dlatego też, zdaniem Sądu Apelacyjnego, aby nie było żadnych wątpliwości co do charakteru i cech danego rynku, bardziej trafne
jest określenie go jako „rynku dostępu do publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej dla usług krajowych i międzynarodowych
połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx”. Powyższe sformułowanie jednoznacznie określa hurtowy poziom obrotu poprzez
opisanie istniejących na nim relacji TP S.A., jako świadczeniodawcy danej usługi na tym rynku w postaci dostępu do sieci, którego
usługa umożliwia dotarcie do rynku detalicznego z określonego rodzaju ofertą/usługą połączenia przy pomocy numeracji 0 708 lxxx xxx.
Przedmiotowe doprecyzowanie nazwy rynku właściwego nie podważa zasadności samej decyzji. Jest natomiast konieczne z uwagi na
możliwości zbyt szerokiej wykładni definicji rynku właściwego zawartej w zaskarżonej decyzji (pkt I i pkt II) i zakresu przedmiotowego,
jaki rynek ten obejmuje. Powyższe doprecyzowanie odpowiada uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Jeszcze raz należy podkreślić, że
w przedmiotowej sprawie „towarem” nie jest usługa krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych (dostępnych dla
abonentów w ten czy w inny sposób) jako taka, ale organizowany przez powoda dostęp do ww. usługi (połączeń) dla jego abonentów za
pośrednictwem numerów z zakresu 0-708 lxx xxx, którymi dysponują inne podmioty (m.in. Netia S.A.). Dlatego też, bez znaczenia dla
rynku właściwego w niniejszej sprawie pozostawała substytucyjność dostępnych dla konsumentów sposobów nawiązywania
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połączeń krajowych i międzynarodowych (połączenia tradycyjne, 0-800, 0-801, preselekcja, karty zdrapki i in.). W niniejszej sprawie
poszukiwać należało bowiem substytutu nie dla samych usług połączeń telefonicznych świadczonych konsumentom także poprzez
numery 0-708-lxx xxx , czego oczekuje powód ale - jeżeli już - substytutu dla usługi dostępu do abonentów oferowanej przez powoda
i umożliwiającej operatorom alternatywnym świadczenie na ich rzecz usług.
Bezsporne jest, że nie ma produktu, który mógłby stanowić substytut dostępu do usług połączeń krajowych i międzynarodowych
świadczonych na numerach 0 708 lxxx xxx. Nie jest nim na pewno możliwość dostępu do usług połączeń międzynarodowych
świadczonych na numerach 0 300 lxx xxx, gdyż jak wynika z twierdzeń pozwanego, nie zakwestionowanych skutecznie przez powoda,
usługa tego rodzaju nie jest faktycznie świadczona. Numer 0 300 100 146 należący do samego powoda jest wykorzystywany do usług
połączeń międzynarodowych, ale nie do świadczenia usług dostępu do usług połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxxx xxx.
Reasumując, wobec powyższego, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji w ten tylko sposób, że zmienił zaskarżoną
decyzję w przedmiocie określenia rynku właściwego poprzez zastąpienie sformułowania: „na krajowym rynku dostępu do usług krajowych
i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx” sformułowaniem: „na rynku dostępu do stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej dla usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych na numerach 0 708 lxx xxx.”
W ocenie Sądu Apelacyjnego, na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut naruszenia przepisów art. 217 §1 Kpc i art. 227 Kpc.
Otóż okoliczności, na które mieliby być słuchani zgłoszeni przez TP S.A. świadkowie […] miały wykazać, że wprowadzenie dla
wybranych grup klientów promocyjnych cen na połączenia międzynarodowe w sieci TP S.A. nie miało związku z wprowadzeniem
w tym okresie podwyżki na połączenia w ruchu krajowym i międzynarodowym za pośrednictwem numeracji 0 708 lxx xxx oraz że
o podwyższeniu stawki z 29 gr netto do 58 gr netto na połączenia - 0 708 lxx xxx zdecydowano w dniu 27 czerwca 2005 r. Powyższe,
zdaniem skarżącego, miało dowodzić braku umyślnego działania po stronie powoda w kierunku wywołania antykonkurencyjnych
skutków, tj. osłabienia konkurencji, co wpłynąć powinno m.in. na wymiar wymierzonej w toku postępowania antymonopolowego kary
pieniężnej.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, ww. dowody nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy na etapie
postępowania przed sądem I instancji. Przede wszystkim, fakty podnoszone przez powoda, które miały być dowiedzione przez
świadków nie były sporne. Jak wynika z akt postępowania administracyjnego, sam skarżący podał dane co do okresu i podstawy
wprowadzenia podwyżki cen na połączenia do numerów 0-708 lxx xxx (pismo TP S.A. z dnia 26 września 2005 r.). TP S.A. przekazała na
żądanie organu antymonopolowego decyzję nr 221 Wiceprezesa Członka Zarządu TP S.A. ds. Marketingu i Obsługi Klienta z dnia
31 sierpnia 2005 r. Prezes UOKiK nie kwestionował w toku procesu również trybu uzgodnień organów spółki co do wdrożenia
podwyżki przed podjęciem ostatecznej decyzji w tym zakresie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Prezes UOKiK w sposób logiczny i spójny
wykazał w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zgodnie z materiałem zebranym w postępowaniu administracyjnym, że istnieje związek
pomiędzy podwyżką cen na połączenia do numerów 0-708 lxx xxx, wprowadzoną z dniem 1 października 2005 r., a obniżeniem cen na
podobne usługi telekomunikacyjne świadczone abonentom bezpośrednio przez Spółkę (akcje promocyjne opisane w ustaleniach
faktycznych Sądu Okręgowego). Ustalenia Sądu Okręgowego w tym przedmiocie, zgodne z ustaleniami Prezesa UOKiK, są prawidłowe
i zostały dokonane z zachowaniem zasad logicznego myślenia i doświadczenia życiowego w oparciu o dane, udostępnione
w postępowaniu administracyjnym, przez samego powoda. W ocenie Sądu Apelacyjnego, powodowa spółka, wprowadzając
w okresie lipiec - wrzesień 2005 r. dla abonentów konkretne oferty promocyjne na własne usługi połączeń międzynarodowych,
podnosząc równocześnie ceny na konkurencyjne dla siebie połączenia do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx, działała co najmniej
z zamiarem osłabienia konkurencji poprzez przejęcie części przedmiotowych połączeń.
Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w przypadku, gdy choćby nieumyślnie dopuści się on naruszenia zakazu określonego w art. 8 tej ustawy
(nadużycie praktyki dominującej na rynku właściwym), w tym przeciwdziałania ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
powstania bądź rozwoju konkurencji - z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie (art. 8 ust. 2). Zdaniem Sądu Apelacyjnego,
ustalone w niniejszym postępowaniu okoliczności faktyczne - uprzednie wprowadzenie ofert promocyjnych na usługi połączeń
międzynarodowych świadczonych bezpośrednio przez TP S.A. z wprowadzeniem w niedalekim odstępie czasowym 100% podwyżki
na połączenia za pośrednictwem numerów 0 708 lxx xxx - jednoznacznie dowodzi ww. zamiaru powoda. Dla zakwalifikowania
określonych działań jako praktyki ograniczającej konkurencję nie ma znaczenia, czy praktyka ta już wywołała negatywne skutki
rynkowe. Z brzmienia art. 101 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wynika bezspornie, że przesłanką nałożenia wspomnianej
kary pieniężnej na przedsiębiorcę jest samo naruszenie zakazu określonego w art. 8 tej ustawy lub art. 81 lub art. 82 Traktatu WE.
Reasumując, ww. wnioski dowodowe pozostawały bez istotnego znaczenia, w świetle ich uzasadnienia, dla rozstrzygnięcia sprawy.
Sąd Okręgowy nie działał zatem w warunkach naruszenia przepisów art. 217 i 227 Kpc.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, na uwzględnienie nie zasługują również zarzuty apelacji naruszenia przepisu art. 233 Kpc poprzez
poczynienie ustaleń niezgodnych z zasadami logicznego myślenia polegających, zdaniem skarżącego, na przyjęciu, iż zmiana liczby
minut połączeń na numery 0 708 lxx xxx wynika wyłącznie z redukcji liczby połączeń realizowanych przez abonentów TP S.A. w związku
z dokonaną podwyżką oraz na przyjęciu jako kryterium oceny wprowadzonych przez powoda cen za usługę połączeń na numery
z zakresu 0708 lxx xxx - stawek zawartych w „Ramowej Ofercie TP Dotyczącej Połączenia Sieci na rok 2004”. Przede wszystkim Sąd
Okręgowy nie stwierdził kategorycznie, że zmiana liczby minut połączeń na numery 0-708 lxx xxx wynika wyłącznie z redukcji liczby
połączeń dokonywanych przez abonentów TP S.A. na te numery w związku z wprowadzoną podwyżką. Chociaż takie stwierdzenie nie
byłoby sprzeczne z zasadą logicznego myślenia w świetle ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie. W tym miejscu należy ponadto
zwrócić uwagę, że powyższe zarzuty apelacji nie mają istotnego znaczenia w sprawie z uwagi na jej przedmiot zakreślony zaskarżoną
decyzją. Na marginesie można jedynie podnieść za Prezesem UOKiK, że z danych przedstawionych przez samego powoda w apelacji
wynika, że liczba minut połączeń realizowanych za pośrednictwem usługi Onet Telefon 0-708 wyniosła we wrześniu 2005 r. - 1.928.426
minut, a w październiku 2005 r. tylko 699.194 minut, co świadczy o ponad 60% spadku liczby minut połączeń po wprowadzeniu z dniem
1 października 2005 r. podwyżki opłaty za minutę połączenia. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, również zastosowane przez Prezesa UOKiK
kryterium kosztów ponoszonych przez TP S.A. przy świadczeniu usług połączeń do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx nie miało
decydującego znaczenia dla przypisania w zaskarżonej decyzji praktyki ograniczającej konkurencję. Z treści uzasadnienia zaskarżonej
decyzji wynika, że Prezes UOKiK oparł się na stawkach zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty „Ramowej ofercie TP dotyczącej Połączenia Sieci na rok 2004”, gdyż miał na uwadze fakt, iż organ ten właściwy jest
w sprawach analizy cen usług i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej. Ponadto stwierdził, że
zawarte w ww. „Ofercie” ceny to ceny faktycznie stosowane w stosunkach operatorskich przez TP S.A. Skarżący podnosi w apelacji,
że „Ramowa oferta TP dotycząca połączenia sieci na rok 2004” została skonstruowana w oparciu o tzw. benchmarki. Spółka pomija
jednak, że z informacji przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (poprzednio Prezes URTiP) wynika, że wyniki
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kalkulacji kosztów na rok 2005, które pozostają w jego dyspozycji wskazują, że koszty rozpoczęcia połączenia do usług audioteksowych
(m.in. 0-70x) w trzecim okresie taryfikacyjnym są niższe niż przyjęte do „Ramowej oferty TP dotyczącej połączenia sieci na rok 2004”.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, twierdzenie apelującego, że Prezes UOKiK, w zakresie przeprowadzonej analizy kosztowej przekroczył swoje
uprawnienia przez próbę „pozytywnej” regulacji sposobu świadczenia usługi przez przedsiębiorcę jest gołosłowne. Prezes UOKiK
nie określił bowiem w żaden sposób, na jakim poziomie powinny kształtować się stawki za połączenia do numerów 0-708 lxx xxx.
Uznał jedynie, że w określonych warunkach rynkowych (własna akcja promocyjna), podniesienie ich uzasadnia przyjęcie, że TP S.A.
dopuściła się praktyki ograniczającej konkurencję. Stanowisko Sądu Okręgowego w tym przedmiocie nie narusza zatem przepisów
prawa.
Odnosząc się do zarzutu apelacji naruszenia art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów poprzez przyjęcie, że kryterium braku „ekonomicznego uzasadnienia” działania przedsiębiorcy decyduje, m.in. o uznaniu
działań przedsiębiorcy jako nadużycie pozycji dominującej, polegające na przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do
rozwoju konkurencji, to należy przyznać, że powód słusznie podnosi, że wadliwa jest wykładnia normy wyrażonej w ww. art. 8 ust. 2 pkt 5,
która ciężar argumentacji przenosi na analizę kryterium „ekonomicznego uzasadnienia” działania przedsiębiorcy. Sugestia skarżącego, że
w ocenie organu antymonopolowego „uzasadnienie ekonomiczne” stanowi zasadniczą podstawę zakwalifikowania działań powoda jako
praktyki antykonkurencyjnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., nie znajduje jednak potwierdzenia w treści
zaskarżonej decyzji (jej uzasadnieniu). Otóż z uzasadnienia przedmiotowej decyzji jednoznacznie wynika, że praktyką ograniczającą
konkurencję jest w ocenie organu antymonopolowego równoczesne podniesienie przez TP S.A. cen na połączenia do numerów
z zakresu 0-708 lxx xxx z 29 gr netto na 58 gr netto (tj. o 100%) oraz obniżenie cen usług TP S.A. na połączenia międzynarodowe
dostępne w planach taryfowych tej spółki. To właśnie analiza otoczenia rynkowego powodowej spółki oraz widoczne na rynku skutki
podjętych przez nią działań, stanowiły podstawę uznania jej zachowania za praktykę ograniczającą konkurencję.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów poprzez przyjęcie, jak twierdzi powód, przez Sąd Okręgowy, że nadużyciem pozycji dominującej polegającym na
przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych dla rozwoju konkurencji jest podniesienie ceny usługi na hurtowym
poziomie obrotu, to należy podkreślić, że apelujący pomija uzasadnienie zaskarżonej decyzji, w którym Prezes UOKiK stwierdził, że
podniesienie przez powoda cen na połączenia telefoniczne mogło zostać zakwalifikowane jako praktyka ograniczająca konkurencję,
polegająca na nadużywaniu przez powodową spółkę posiadanej pozycji rynkowej, tylko w powiązaniu z równoczesnym
wprowadzeniem przez nią obniżki opłat za połączenia międzynarodowe dostępne w planach taryfowych TP S.A.
Sąd Apelacyjny zgadza się ze stanowiskiem pozwanego, że decyzję administracyjną rozważać należy jako całość, obejmując
analizą zarówno jej sentencję, jak i uzasadnienie (por. wyrok NSA z dnia 15 listopada 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 668/98, LEX nr 47109;
wyrok NSA z dnia 22 listopada 2001 r., sygn. akt II SA 924/01, LEX nr 81816; wyrok NSA z dnia 4 lipca 2001 r., sygn. akt IV SA 2417/00,
LEX nr 75521). Sąd Okręgowy zasadnie podkreślił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że praktyką nie była sama podwyżka ceny na
połączenia do numerów z zakresu 0-708 lxx xxx, ale podwyżka wprowadzona w określonej, istniejącej w okresie jej wprowadzenia
sytuacji rynkowej (oferty promocyjne powoda z 7 lipca 2005 r. i 1 września 2005 r.). Pozwany w uzasadnieniu decyzji szczegółowo
wyjaśnił, że dopiero całokształt podjętych przez Spółkę działań uzasadniał wydanie przedmiotowej decyzji. Strona pozwana zasadnie
ponadto podniosła w odpowiedzi na apelację, że rozważając, czy działania powoda stanowiły naruszenie przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie można pominąć okoliczności, że możliwość świadczenia przez
operatorów alternatywnych usług abonentom TP S.A. zależy w decydującej mierze od zgody tej spółki. Operatorzy nie mają bowiem
możliwości dotarcia do abonentów powoda w inny sposób niż za pośrednictwem jego sieci telekomunikacyjnej. W konsekwencji nie
sposób uznać właściwego w sprawie rynku hurtowego za rynek konkurencyjny, na który oddziałują normalne siły rynkowe. Tym
bardziej, że dla dostępu do usług świadczenia połączeń świadczonego przez TP S.A. nie ma w chwili obecnej prawdziwej alternatywy.
Świadczona przez skarżącego usługa hurtowa dostępu do usług telefonicznych świadczonych na numerach 0-708 lxx xxx, nie ma
swojego substytutu. W przedmiotowej sprawie chodzi o uzyskanie dostępu do użytkowników przyłączonych do sieci powoda oraz
świadczenie im określonych usług telekomunikacyjnych. Aktualnie nie istnieją techniczne sposoby „ominięcia” pośrednictwa TP S.A.
Sąd Apelacyjny uznał jednak dwa powyższe zarzuty apelacji za zasadne o tyle, o ile powinny doprowadzić do doprecyzowania
samej sentencji zaskarżonej decyzji w taki sposób, aby odpowiadała ona jej uzasadnieniu. Jak wskazano wcześniej redakcja sentencji
decyzji może bowiem sugerować, że Prezes UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję na rynku właściwym uznał działania TP S.A.
ograniczające się jedynie do podwyżki z dniem 1 października 2005 r. opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 0 708 lxx xxx z 29 gr
netto do 58 gr netto. Tymczasem pozwany zakwalifikował jako taką praktykę powyższe działanie powoda z równoczesnym obniżeniem
z dniem 7 lipca 2005 r. i z dniem 1 września 2005 r. opłat za połączenia międzynarodowe dostępne w planach taryfowych TP S.A.
Wobec powyższego, zdaniem Sądu Apelacyjnego, należało zmienić zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK z dnia 30 maja 2006 r.
Nr DOK-53/2006 w przedmiocie określenia działań TP S.A., które stanowiły praktykę ograniczającą konkurencję w ten tylko sposób, że
należało zastąpić sformułowanie: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje działanie Telekomunikacji Polskiej S.A.
z siedzibą w Warszawie polegające na podwyższeniu, z dniem 1 października 2005 r. opłaty za połączenia telefoniczne do numerów
0 708 lxx xxx z 29 gr netto na 58 gr netto za 1 minutę połączenia” sformułowaniem: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów uznaje działanie Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, polegające na podwyższeniu z dniem
1 października 2005 r. opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 0 708 lxx xxx z 29 gr netto do 58 gr netto za 1 minutę połączenia
z równoczesnym obniżeniem z dniem 7 lipca 2005 r. i z dniem 1 września 2005 r. opłat za połączenia międzynarodowe dostępne
w planach taryfowych Telekomunikacji Polskiej S.A.”.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, na uwzględnienie nie zasługuje zarzut apelacji naruszenia art. 82 TWE poprzez błędne zastosowanie,
zdaniem skarżącego, wskazanej normy do stanu faktycznego sprawy spowodowane wadliwym zakwalifikowaniem ustalonego przez
organ antymonopolowy działania jako nadużycie pozycji dominującej, które ponadto wpływa na handel pomiędzy Państwami
Członkowskimi. W ocenie Sądu II instancji, Sąd Okręgowy zasadnie za Prezesem UOKiK przyjął, że działanie zarzucane TP S.A.
w niniejszej sprawie nie pozostawało bez wpływu na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi. Za powyższym stanowiskiem
przemawia podniesiona we wcześniejszych rozważaniach argumentacja faktyczna i prawna, uzasadniająca zakwalifikowanie działań
powodowej spółki jako nadużycie posiadanej przez nią pozycji dominującej. Pozwany zasadnie wskazał w odpowiedzi na apelację, że
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, rozważając pojęcie wpływu na handel między Państwami Członkowskimi uznał m.in., że wpływ
taki może zachodzić w szczególności w sytuacji, gdy zarzucane przedsiębiorcy działanie może skutkować podziałem rynku na
poszczególne produkty między Państwami Członkowskimi. Pośrednie skutki działań TP S.A., określonych w niniejszej sprawie,
obejmują ewentualną możliwość wyeliminowania z danego rynku konkurentów oraz wyodrębnienia polskiego rynku ze Wspólnego
Rynku i tym samym naruszenia podstawowych zasad jego funkcjonowania określonych w TWE. Przy określaniu znaczności wpływu
danego działania na handel wspólnotowy, należy wziąć pod uwagę, że już sama obecność przedsiębiorcy posiadającego pozycję
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dominującą na terytorium całego państwa może spowodować, że penetracja tego rynku przez inne podmioty będzie utrudniona.
Wystarczająca jest również sama możliwość potencjalnego wystąpienia takiego wpływu na handel między Państwami
Członkowskimi. Nie jest zatem konieczne wykazanie, że dana praktyka wpływa faktycznie na przedmiotowy handel. Sąd Apelacyjny
podziela pogląd Prezesa UOKiK, że umocnienie pozycji TP S.A. w zakresie świadczonych na obszarze Polski usług połączeń
międzynarodowych, wzmacnia pozycję negocjacyjną spółki wobec zagranicznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a tym
samym osłabia pozycję jej konkurentów. Analizowana działalność (na rynku hurtowym) zmierza więc do wyodrębnienia rynku
krajowego ze Wspólnego Rynku poprzez ustanowienie barier dostępności dla usług oferowanych przez podmioty zagraniczne, co jest
sprzeczne z podstawowymi założeniami Wspólnego Rynku. Bezsporne jest, że projekt zaskarżonej decyzji podlegał zgodnie z art. 11
ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji
ustanowionych w art. 81 i art. 82 Traktatu (Dz. Urz. L 001, 04/01/2003, s. l) notyfikacji Komisji Europejskiej, która nie zgłosiła co do niego
żadnych zastrzeżeń. Stwierdzić więc należy, że Komisja Europejska faktycznie za prawidłowe uznała rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK
w zakresie naruszenia przez TP S.A. art. 82 TWE.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 328 §2 Kpc, to należy, zdaniem Sądu Apelacyjnego, podkreślić, że sporządzenie
uzasadnienia w sposób nie w pełni odpowiadający stawianym mu wymaganiom może stanowić usprawiedliwioną podstawę apelacji
jedynie wtedy, gdy z tego powodu orzeczenie nie poddaje się kontroli sądu II instancji. W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu
Apelacyjnego, taka sytuacja absolutnie nie zachodzi.
Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Apelacyjny w Warszawie na podstawie art. 386 §1 Kpc i art. 385 Kpc orzekł odpowiednio jak
w sentencji wyroku. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 108 §1 Kpc i art. 391 §1 Kpc w zw. z art. 98 Kpc.
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Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie
doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2008 r.
1.

Wyrok z dnia 24.06.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1286/07) w sprawie z odwołania Andrzeja Pokrątki, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Radio-Taxi-Mercedes Andrzej Pokrątka w Bydgoszczy przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 18.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 11/08) w sprawie z odwołania Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 25.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 402/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 9.09.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 412/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Suwałkach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 9.09.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 651/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach
Sp. z o.o. w Węgrzycach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 29.09.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 527/08) w sprawie z odwołania Arcobaleno Sp. z o.o. w Czerwieńsku przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 7.10.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 700/08) w sprawie z odwołania Gminy Bochnia przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 16.10.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 842/08) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 5.11.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 525/08) w sprawie z odwołania Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 14.11.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 650/08) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej Dom 2000 Brzeziny
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 20.11.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 384/08) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 8 w niniejszym numerze Dziennika).
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