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DECYZJA
z dnia z 6 kwietnia 2007 r.
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach
(Nr RŁO-12/2007)
Na podstawie art. 23e ust. 2 w zw. z art. 23a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia
właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko Politechnice Świętokrzyskiej
z siedzibą w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Politechniki Świętokrzyskiej, polegające na stosowaniu
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we wzorcu umowy o świadczenie usług edukacyjnych postanowienia umownego o następującej treści: „Uczelnia nie zwraca opłat
wniesionych przez studenta pomimo zaistniałych okoliczności określonych w par. 7 ust. 2 pkt 2”, które jest tożsame z postanowieniem
umownym wpisanym do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa art. 47945 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 29 stycznia 2007 r.
UZASADNIENIE
W dniu 4 października 2006 r. do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi wpłynęła skarga Pana Arkadiusza D.
Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wskazująca na stosowanie przez Politechnikę Świętokrzyską
z siedzibą w Kielcach (zwana dalej: „Uczelnia”) niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów zawieranych ze
studentami. W związku z tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: ,,Prezes Urzędu”) wszczął
postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów na rynku
usług edukacyjnych. W toku tego postępowania dokonano analizy postanowień umownych wzorca umowy pn. ,,Umowa nr ...200...
dotycząca opłat za świadczenie usług edukacyjnych” stosowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w umowach zawieranych
z konsumentami - studentami Uczelni. Przedmiotowa kontrola dotyczyła treści warunków umów, których wykorzystanie
stanowić mogło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwana dalej: „ustawa o okik”). […]
W dniu 20 listopada 2006 r. Prezes Urzędu wszczął z urzędu […] postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez
Politechnikę Świętokrzyską praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na stosowaniu postanowień
wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa
w art. 47945 §2 Kpc, poprzez stosowanie we wzorcu umowy postanowienia umownego o następującej treści: „Uczelnia nie zwraca
opłat wniesionych przez studenta pomimo zaistniałych okoliczności określonych w par. 7 ust. 2 pkt 2”, które zostało wpisane do
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone pod numerem 804 (na mocy wyroku Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt XVII Amc 9/05). […]
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania Politechnika Świętokrzyska w piśmie z dnia 4 grudnia 2006 r.
ustosunkowała się do przedstawionych zarzutów. Zdaniem Uczelni zarzut Prezesa Urzędu jest nietrafny. Sformułowanie „skreślenie
z listy studentów” stosowane w §7 ust. 2 pkt 2 wzorca umowy nie może być utożsamiane z treścią klauzuli umieszczonej w rejestrze
pod nr 804. Uczelnia wyjaśniła następująco swoje stanowisko: Cytowany przepis §7 ust. 2 pkt 2 umowy stanowi, że rozwiązanie
umowy może nastąpić między innymi w przypadku skreślenia studenta z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów. Po analizie
obligatoryjnych powodów tego skreślenia zapisanych w §19 Regulaminu Studiów i powodów fakultatywnych określonych w §20
tegoż Regulaminu można wyprowadzić wniosek, że jedynym powodem, dla którego skreślenie studenta z listy studentów Politechniki
Świętokrzyskiej wiąże się z odmową zwrotu uiszczonego czesnego jest wydalenia studenta z Uczelni w wyniku przeprowadzonego
postępowania dyscyplinarnego. Tak sformułowane znaczenie słowa ,,skreślenie” nie może być porównywalne z treścią klauzuli
niedozwolonej, wpisanej do rejestru pod poz. 804, zarówno w brzmieniu literalnym, jak i co do tożsamości znaczenia. Zdaniem Uczelni,
nie było intencją ustawodawcy i Sądu Najwyższego uznanie nagannego zachowania studenta za pozytywne, a dodatkowo
pozbawianie go dotkliwości finansowej z tego tytułu. Zdaniem Uczelni, zapis §7 ust. 2 pkt 2 stosowanego przez nią wzorca umowy nie
mieści się także w katalogu klauzul niedozwolonych określonych w art. 3853 Kc.
Niezależnie od powyższego stanowiska Uczelnia poinformowała, iż kwestionowane przez Prezesa Urzędu postanowienie
umowne zostanie zmienione w taki sposób, że §8 wzorca umowy pn. ,,Umowa nr .../200.. dotycząca opłat za świadczenie usług
edukacyjnych” otrzyma brzmienie: „W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z §7 ust. 2 pkt 2 i 3 w czasie trwania semestru,
wniesiona przez studenta opłata za zajęcia dydaktyczne podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do zajęć pozostałych do końca
semestru”. Politechnika Świętokrzyska przedstawiła Prezesowi Urzędu poprawiony wzór umowy i poinformowała, iż dotychczas
zawarte umowy zostaną zmienione aneksem w tej części, która była przedmiotem zarzutu Prezesa Urzędu.
Jednocześnie Uczelnia podkreśliła, że w dacie wszczęcia przedmiotowego postępowania nie zostały naruszone zbiorowe interesy
konsumentów, gdyż nie zaistniały dotychczas okoliczności przewidziane w §7 ust. 2 pkt 2 wzorca umowy (tj. skreślenie z listy
studentów z przyczyn przewidzianych w Regulaminie). Z tego względu Uczelnia wniosła o umorzenie postępowania. […]
Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach jest publiczną uczelnią wyższą, która prowadzi działalność na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). […] Uczelnia jako publiczna uczelnia wyższa, na
mocy art. 12 tej ustawy posiada osobowość prawną.
Przedmiotem działalności Politechniki Świętokrzyskiej jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-technicznej
w zakresie nauk technicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (dalej zwane: ,,usługi edukacyjne”).
Zgodnie z art. 160 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym organizację i tok studiów oraz związane z nimi
prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. Natomiast zgodnie z ust. 3 tego przepisu warunki odpłatności za studia określa
umowa zawarta pomiędzy uczelnią a studentem w formie pisemnej.
W Politechnice Świętokrzyskiej obowiązuje Regulamin Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej uchwalony przez Senat Politechniki
Świętokrzyskiej w dniu 26 kwietnia 2006 r. uchwałą nr 34/06. Zgodnie z rozdziałem 2, §2 pkt 1 powyższego Regulaminu Uczelnia
świadczy następujące usługi edukacyjne odpłatnie: ,,a) zajęcia na studiach stacjonarnych powtarzane z powodu niezadowalających
wyników w nauce, b) zajęcia nieobjęte planem studiów, c) zajęcia na studiach niestacjonarnych”.
Uczelnia pobiera opłaty z następujących tytułów: ,,1) za zajęcia dydaktyczne ujęte w planie studiów, 2) za dokumentacje dotyczącą
przebiegu studiów zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 3) za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu
niezadowalających wyników w nauce zgodnie z treścią wydanego w tym zakresie Zarządzenia Rektora w sprawie zasad odpłatności
za zajęcia dydaktyczne, 4) wpisowe - jednorazowo, mieszczące się w opłacie za zajęcia dydaktyczne za pierwszy semestr, 5)
za postępowanie związane z przyjęciem na studia.”.
W swojej działalności Politechnika Świętokrzyska stosuje przy zawieraniu umów na świadczenie usług edukacyjnych na studiach
niestacjonarnych umowę pn. ,,Umowa dotycząca odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych”, która stanowi wzorzec umowy
w rozumieniu art. 384 §1 Kc. Uczelnia określa warunki tej umowy jednostronnie. Wzorce umowne są przygotowane z góry, przed
zawarciem umowy i zawierają gotowe postanowienia umowne, na treść których student nie ma wpływu.
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We wskazanym powyżej wzorcu umowy Uczelnia ustaliła jednostronnie następujące postanowienie: ,,Uczelnia nie zwraca opłat
wniesionych przez studenta pomimo zaistniałych okoliczności określonych w §7 ust. 2 pkt 2.” - §8 ust. 1 Umowy dotyczącej
odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.
Natomiast §7 ust. 2 pkt 2 powyższego wzorca umowy stanowi, że ,,Rozwiązanie umowy może nastąpić z chwilą: 1) obrony pracy
dyplomowej, 2) skreślenia studenta z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów, 3) pisemnej rezygnacji studenta ze studiów.” […]
Ponadto ustalono, że Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 17 maja 2006 r.
(sygn. akt XVII Amc 9/05) uznał za niedozwolone następujące postanowienie: „W przypadku rezygnacji ze studiów w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie lub w przypadku skreślenia z listy studentów z przyczyn regulaminowych wpłacone
czesne za dany semestr i wszystkie poprzednie nie podlega zwrotowi”.
W piśmie z dnia 4 grudnia 2006 r. Politechnika Świętokrzyska przedstawiła Prezesowi Urzędu nowy, poprawiony wzór umowy
pn. ,,Umowa dotycząca odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych” stosowany w obrocie z konsumentami. W powyższym
wzorcu umowy w miejsce dotychczasowego §8 ust. 1 i ust. 2 , który został skreślony wpisano §8 w brzmieniu: „W przypadku
rozwiązania umowy zgodnie z §7 ust. 2 pkt 2 i 3, w czasie trwania semestru, wniesiona przez studenta opłata za zajęcia dydaktyczne
podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć pozostałych do końca semestru.” […]
Stwierdzenie praktyki określonej w art. 23a ust. 1 i ust. 2 ustawy o okik wymaga wykazania, że spełnione zostały łącznie trzy
przesłanki: 1) działanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona bezprawności, 3) godzące w zbiorowy interes konsumentów. […]
Przedmiotem działania Politechniki Świętokrzyskiej są usługi edukacyjne w zakresie wskazanym w §2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach
w Politechnikę Świętokrzyską. Świadczenie tych usług ma charakter użyteczności publicznej. Wobec powyższego należy uznać, że
Politechnika Świętokrzyska jako publiczna uczelnia wyższa świadcząca usługi edukacyjne o charakterze użyteczności publicznej jest
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o okik. […]
W ocenie Prezesa Urzędu stosowanie przez Politechnikę Świętokrzyską we wzorcu umowy pn. „Umowa nr …/200.. dotycząca
opłat za świadczenie usług edukacyjnych” postanowienia o treści: „Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych przez studenta pomimo
zaistniałych okoliczności określonych w par. 7 ust. 2 pkt 2”, jest tożsame zarówno co do celu jak i skutków, z postanowieniem
wpisanym pod numerem 804 do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Kwestionowane postanowienie stosowane przez Uczelnię przewiduje, że rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
z chwilą skreślenia studenta z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej, skutkuje możliwością
odmowy zwrotu wniesionych przez studenta opłat za studia, bez względu na moment rozwiązania umowy. Dotyczy to opłat za zajęcia
dydaktyczne za dany semestr (tj. czesne) oraz wszystkich innych opłat wniesionych zgodnie z §2 wzorca umowy. Celem wprowadzenia
takiego zapisu jest uniknięcie przez Uczelnię konieczności zwrotu opłat za usługę, za której świadczenie student zapłacił, a której nie
wykorzystał w wyniku skreślenia z listy studentów, tj. za okres, w którym nie przysługiwał mu status studenta. Dzięki temu Uczelnia
ma możliwość odmowy zwrotu opłaty, bez względu na koszty poniesione w okresie, w którym student pobierał naukę i szkoła
świadczyła na jego rzecz usługi edukacyjne. Istotny jest przy tym fakt, iż Uczelnia może powołać się na wskazane powyżej
postanowienie niezależnie od tego, czy skreślenie z listy studentów z powodów, o których mowa w Regulaminu Studiów miało wpływ
na poniesienie tych kosztów, czy też nie.
Tożsamym celom, tj. uniknięciu konieczności zwrotu uiszczonych przez studenta opłat, w przypadku skreślenia z listy studentów
z przyczyn wymienionych w regulaminie studiów, ma służyć postanowienie wpisane do rejestru pod numerem 804 „W przypadku
rezygnacji ze studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie lub w przypadku skreślenia z listy studentów
z przyczyn regulaminowych wpłacone czesne za dany semestr i wszystkie poprzednie nie podlega zwrotowi”.
Postanowienie to przewiduje w odróżnieniu od postanowienia będącego przedmiotem zarzutu w niniejszej sprawie brak zwrotu
opłat również w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów. W każdej innej sytuacji przewidzianej przez regulamin studiów oba zapisy
są identyczne co do możliwości wystąpienia skutku, jakim jest odmowa zwrotu części uiszczonych opłat.
Porównanie kwestionowanego zapisu wzorca pn. „Umowa nr …/200.. dotycząca opłat za świadczenie usług edukacyjnych”
i postanowienia umieszczonego w rejestrze pod numerem 804 dowodzi, że ich treść w sposób na tyle tożsamy kształtuje prawa
i obowiązki konsumenta, iż można przyjąć, iż oceniana klauzula mieści się w hipotezie zakazanej klauzuli. Postanowienie wskazane
w sentencji decyzji oraz postanowienie wpisane do rejestru, o którym mowa wyżej, mogą zostać uznane za tożsame co do celu
i skutku. Każde z tych postanowień przewiduje możliwość odmowy zwrotu poniesionych przez studenta opłat związanych z zawartą
umową jeżeli student został skreślony z listy studentów, bez względu na moment rozwiązania umowy i poziom poniesionych kosztów.
Konsekwencją stosowania przez Politechnikę Świętokrzyską postanowień wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy
uznanych za niedozwolone jest wprowadzenie do umowy o świadczenie usług edukacyjnych postanowień bezwzględnie zakazanych.
Stosownie bowiem do art. 47942 §1 Kpc, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekając o uznaniu postanowień wzorca umowy za
niedozwolone, jednocześnie zakazuje ich wykorzystywania. Sąd Najwyższy zaakceptował stanowisko, zgodnie z którym, wpis
postanowienia wzorca do rejestru skutkuje tym, że zakazane jest posługiwanie się wpisaną klauzulą we wszystkich wzorcach umów,
pod rygorem sankcji z art. 58 Kc.
Tym samym, w ocenie Prezesa Urzędu, stosowanie przez Politechnikę Świętokrzyską w umowie o świadczenie usług
edukacyjnych postanowienia wskazanego w sentencji decyzji jest bezprawne. […]
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem praw nieograniczonej i nieokreślonej liczby konsumentów, którzy
zapoznali się bądź mogli zapoznać się z wzorem umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawierającym postanowienie, które zostało
wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone i zawarli bądź mogli zawrzeć umowę na świadczenie
tych usług z Politechniką Świętokrzyską. Oferta świadczenia usług edukacyjnych jest adresowana do z góry nieokreślonej liczby
konsumentów. Z oferty tej skorzystali już konsumenci decydując się na naukę w Uczelni, ale z usług tych mogą skorzystać także inni
konsumenci - potencjalni studenci. Krąg osób, który został już dotknięty stosowaną praktyką i który taką praktyką może zostać
dotknięty jest nieograniczony i niemożliwy z góry do określenia ani zidentyfikowania. Stosowanie przez Politechnikę Świętokrzyską
zarzucanej praktyki wobec nieograniczonej liczby konsumentów wypełnia przesłankę naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.
Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że bezprawne działanie Uczelni nie dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy mają
charakter jednostkowy, indywidualny, lecz mogą naruszać uprawnienia nieograniczonego kręgu konsumentów, których sytuacja jest
identyczna i wspólna dla całej grupy faktycznych lub potencjalnych kontrahentów (studentów). […]
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DECYZJA
z dnia 6 kwietnia 2007 r.
w sprawie uznania praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania
przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie
(Nr RWA-10/2007)
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego
z urzędu, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję
i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zawarcia przez Związek Polskich
Artystów Fotografików w Warszawie porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski, polegającego na ustaleniu zasad przyjmowania tych praw do
zbiorowego zarządu, które ograniczają autorom możliwość powierzenia mu wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi
do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem
25 września 2006 r.
II. Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, a także w zw. z art. 5 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 4 stycznia 2003 r. nr L 001),
działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza się postępowania antymonopolowe w sprawie
podejrzenia naruszenie przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE z dnia 29 grudnia 2006 r. nr C 321 E s. 37) wskutek zawarcia porozumienia ograniczającego
konkurencję na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski,
polegającego na ustaleniu zasad przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają autorom możliwość
powierzenia mu wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do
wybranych pól eksploatacji, z uwagi na niespełnienie warunków zakazu, o którym mowa w art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską.
UZASADNIENIE
W wyniku prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegaturę w Warszawie postępowania
wyjaśniającego mającego na celu badanie zasad wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi zbiorowego zarządu tymi prawami, zostały zebrane informacje i dokumenty dotyczące warunków wykonywania
przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie (dalej: ZPAF) zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów
fotograficznych.
ZPAF jest stowarzyszeniem działającym na terenie Polski w charakterze organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
lub pokrewnymi (dalej: OZZ) w rozumieniu art. 104 i n. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). W oparciu o przepisy powoływanej ustawy, na podstawie zezwolenia Ministra Kultury
(nr decyzji DP.041/Z/14/95), ZPAF wykonuje w imieniu artystów fotografików zbiorowy zarząd prawami autorskimi do utworów
fotograficznych na następujących polach eksploatacji: (a) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, (b) wprowadzanie do obrotu, (c)
wystawianie, (d) najem, (e) dzierżawa, (f) wprowadzanie do pamięci komputera.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) uznał, że w świetle informacji i dokumentów
przekazanych przez ZPAF, stowarzyszenie to wykonuje zarząd prawami autorskimi wyłącznie w pełnym zakresie, tj. w odniesieniu do
wszystkich pól eksploatacji.
Zgodnie z §1 ust. 1 stosowanego przez ZPAF wzoru umowy o zarządzanie i ochronę praw autorskich, twórca powierza w zarząd
ZPAF przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworów fotograficznych. Z kolei w świetle pkt 2.1 Regulaminu zarządzania
i ochrony praw autorskich do utworów fotograficznych z dnia 17 października 1997 r. (dalej: Regulamin ZPAF), stowarzyszenie to
wykonuje, na zasadzie zlecenia, majątkowe prawa autorskie do utworów fotograficznych powierzone mu przez twórcę. Zlecenie staje
się skuteczne z chwilą zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem punktu 2.4 twórca nie może powierzyć wykonywania przysługujących mu
praw autorskich osobom trzecim. Twórca może w ściśle określonym zakresie powierzyć osobom trzecim wykonywanie
przysługujących mu majątkowych praw autorskich do indywidualnie oznaczonych utworów, o czym zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić ZPAF, wskazując, czy ZPAF traci tym samym prawo zarządzania tymi utworami.
Prezes UOKiK uznał, że w świetle powyższych dokumentów ZPAF nie przewiduje sprawowania zarządu prawami autorskimi
w zakresie tylko niektórych pól eksploatacji. Jedyne dopuszczalne przez ZPAF odstępstwo od tej reguły dotyczy możliwości wyłączenia
spod zbiorowego zarządu pojedynczych utworów fotograficznych. Nie jest jednakże możliwe powierzenie ZPAF zarządu prawami
w odniesieniu do niektórych tylko, wybranych samodzielnie przez artystę fotografika, pól eksploatacji.
Na podstawie zgromadzonych informacji i dokumentów Prezes UOKiK uznał, że okoliczności badanej sprawy stwarzają
podejrzenie naruszenia przez ZPAF określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazu porozumień
ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK uznał także, że opisane wyżej działanie ZPAF może naruszać zakaz określony w art. 81 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE).
W związku z powyższym postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2006 r. zostało wszczęte z urzędu, w imieniu Prezesa UOKiK,
postępowanie antymonopolowe w sprawie podejrzenia: a) zawarcia przez ZPAF porozumienia ograniczającego konkurencję na
krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski, polegającego na ustaleniu
zasad przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają autorom możliwość powierzenia mu wykonywania
zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji - co może
stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, b) zawarcia przez ZPAF porozumienia ograniczającego
konkurencję na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski,
polegającego na ustaleniu zasad przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają autorom możliwość powierzenia
mu wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól
eksploatacji - co może stanowić naruszenie art. 81 ust. 1 TWE. […]
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Ustosunkowując się do stawianych zarzutów ZPAF stwierdziło, że nie jest prawdą jakoby stosowało metodę zbiorowego zarządu
polegającą tylko i wyłącznie na możliwości powierzenia w zarząd praw na wszelkich wynikających z zezwolenia polach eksploatacji,
wyłączając tym samym możliwość powierzenia w zarząd praw na polach eksploatacji ściśle określonych przez autora. Stowarzyszenie
wyraziło zarazem „gotowość do podjęcia wszelkich starań mających na celu prawidłowe ukształtowanie polskiego prawa konkurencji
i konsumentów”. […]
ZPAF przekazało uchwałę nr 13 Zarządu Głównego ZPAF z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu
ZPAF i wzoru Umowy Powierniczej, zmienionych z uwzględnieniem uwag Prezesa UOKiK oraz wzory zatwierdzonych tą uchwałą ww.
dokumentów. […]
Niniejsza sprawa dotyczy zasad sprawowania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych, oddawanych
przez artystów fotografików pod ochronę ZPAF, który jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. […]
Reżim prawny działalności OZZ określony został w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z jej art. 104 ust. 1,
OZZ to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których
statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie
uprawnień wynikających z ustawy. W granicach udzielonego upoważnienia OZZ udziela użytkownikom zezwoleń na korzystanie
z praw, będących w jego zarządzie (powierzonych mu bezpośrednio przez uprawnionych bądź zarządzanych na podstawie umów
o wzajemnej reprezentacji zawartych z OZZ w innych krajach), sprawuje kontrolę nad sposobem ich eksploatacji i chroni powierzone
prawa, a także inkasuje i dokonuje podziału między uprawnionych środków finansowych uzyskanych od użytkowników. […]
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawęża status prawny OZZ do formy stowarzyszenia. Tym samym reżim
prawny działalności OZZ określają także przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 ze zm.). Wobec tego należy zauważyć, że w świetle preambuły do tej ustawy stowarzyszenia powstają w celu stworzenia
warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się. […]
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie ustanawia na rzecz żadnego podmiotu prawnego monopolu w zakresie
zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi. Obowiązująca jest zasada pluralizmu OZZ, dopuszczająca istnienie więcej niż jednej OZZ
do wykonywania zbiorowego zarządu danym rodzajem praw na określonych polach eksploatacji. […]
ZPAF działa jako OZZ na podstawie zezwolenia udzielonego decyzjami Ministra Kultury z dnia 29 maja 1995 r. (znak DP.041/Z/14/95)
oraz z dnia 30 stycznia 2001 r. (znak DP.WPA/041/Z/21/99). Działalność ZPAF określają również postanowienia Statutu […]
Zgodnie z §1 Statutu, ZPAF jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczo-zawodowym. ZPAF jest kontynuacją
zarejestrowanego w dniu 10 lutego 1947 r. Polskiego Związku Fotografów. […]
OZZ sprawują zbiorowy zarząd prawami autorskimi lub pokrewnymi w zakresie poszczególnych pól eksploatacji (obszarów
korzystania z utworów lub innych chronionych dóbr). Wśród przykładowych pól eksploatacji wymienia się: 1) w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż
określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Stosownie do zakresu zezwolenia udzielonego przez Ministra Kultury, ZPAF wykonuje zbiorowy zarząd prawami autorskimi do
utworów fotograficznych na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wprowadzanie do obrotu,
wystawianie, najem, dzierżawa, wprowadzanie do pamięci komputera.
ZPAF jest jedyną OZZ uprawnioną, na mocy decyzji Ministra Kultury, do wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do
utworów fotograficznych. Żadna inna z czternastu pozostałych OZZ działających w Polsce nie zarządza zbiorowo tego rodzaju prawami.
Stowarzyszenie nie zawarło umów o wzajemnej reprezentacji z OZZ w innych krajach. ZPAF nie zarządza, na podstawie odrębnych
umów, powierzanymi w zbiorowy zarząd prawami osób niebędących obywatelami polskimi, powierzonymi innym organizacjom
kolektywnie wykonującymi prawa autorskie do utworów fotograficznych.
Wykonywanie przez ZPAF zbiorowego zarządu prawami autorskimi członków tego stowarzyszenia odbywa się na podstawie
umowy o zarządzanie i ochronę praw autorskich, na zasadach określonych w Regulaminie ZPAF.
Zgodnie z §1 stosowanego przez ZPAF wzoru umowy, twórca powierza w zarząd ZPAF przysługujące mu majątkowe prawa
autorskie do utworów fotograficznych. Powoływanemu postanowieniu umownemu nadano następujące brzmienie: „§1.1. Na mocy
niniejszej umowy Twórca powierza w zarząd ZPAF przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworów fotograficznych. 2.
Prawa i obowiązki stron w zakresie zarządzania i ochrony prawami autorskimi przysługującymi Twórcy regulują Statut ZPAF, Regulamin
zarządzania i ochrony praw autorskich oraz niniejsza umowa, a także właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.”
Z kolei w pkt 2.1 Regulaminu ZPAF przewidziano, że ZPAF, na zasadzie zlecenia, będzie wykonywał majątkowe prawa autorskie do
utworów fotograficznych powierzone mu przez twórcę. Zlecenie stawało się skuteczne z chwilą zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem
punktu 2.4 twórca nie mógł powierzyć wykonywania przysługujących mu praw autorskich osobom trzecim. Twórca mógł w ściśle
określonym zakresie powierzyć osobom trzecim wykonywanie przysługujących mu majątkowych praw autorskich do indywidualnie
oznaczonych utworów, o czym zobowiązany był niezwłocznie powiadomić ZPAF, wskazując, czy ZPAF traci tym samym prawo
zarządzania tymi utworami.
Odnoszącym się do zasad sprawowania zbiorowego zarządu punktom Regulaminu ZPAF nadano następującą treść: „ 2. Zlecenie
i ograniczenia w powierzeniu zarządu osobom trzecim. 2.1 ZPAF, na zasadzie zlecenia, wykonuje majątkowe prawa autorskie do
utworów fotograficznych powierzone mu przez twórcę. Zlecenie staje się skuteczne z chwilą zawarcia umowy. 2.2 Twórca zachowuje
prawo do osobistego wykonywania praw, o których mowa w punkcie 2.1. 2.3 Z zastrzeżeniem punktu 2.4 twórca nie może powierzyć
wykonywania przysługujących praw autorskich osobom trzecim. 2.4 Twórca może w ściśle określonym zakresie powierzyć osobom
trzecim wykonywanie przysługujących mu majątkowych praw autorskich do indywidualnie oznaczonych utworów, o czym
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZPAF, wskazując, czy ZPAF traci tym samym prawo zarządzania tymi utworami.” […]
Od dnia 25 września 2006 r. decyzją władz stowarzyszenia, ZPAF zmodyfikowało zasady wykonywania zbiorowego zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych. Na mocy uchwały nr 13 Zarządu Głównego ZPAF z dnia 25 września 2006 r. została
wprowadzona nowa treść Regulaminu ZPAF i wzoru Umowy Powierniczej. […]
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W odpowiedzi na stawiane zarzuty ZPAF stwierdził, że kwestionowane przez Prezesa UOKiK zasady wykonywania przez ZPAF
zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych obowiązujące przed przyjęciem uchwały nr 13 Zarządu
Głównego ZPAF z dnia 25 września 2006 r. w praktyce nie uniemożliwiały powierzenia przez artystę fotografika pod ochronę praw
autorskich do utworów fotograficznych tylko w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji. Na pytanie o to, czy osoba powierzająca
ZPAF zarząd prawami może powierzyć go tylko w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji, ZPAF stwierdził, że osoba powierzająca
ZPAF zarząd swoimi prawami może powierzyć je w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji.
Stowarzyszenie argumentowało, że na podstawie §2 pkt 2 Regulaminu ZPAF twórca zachowuje pełną swobodę decyzji co do
zakresu praw powierzanych ZPAF w zarząd oraz co do zakresu samego zarządu, tj. wskazania pól eksploatacji, na których zarząd będzie
wykonywany. Tylko i wyłącznie twórca, powierzając swe prawa do zarządu władny jest wskazać ich zakres oraz pola eksploatacji, na
których zezwala na wykonywanie zarządu. Zdaniem ZPAF, również postanowienia Umowy powierniczej, na mocy której twórca
powierza w zarząd swe prawa, dopuszczają możliwość określenia przez twórcę pól eksploatacji, na których ów zarząd może być
wykonywany. Wyrazem tego jest §3 umowy powierniczej, zezwalający na dokonywanie wszelkich zmian postanowień umowy,
ograniczony jedynie wymogiem pisemności dla celów pewności ich dokonania. Niezależnie od powyższej argumentacji ZPAF
oświadczyło, iż w dotychczasowej praktyce z tego zakresu nie zdarzył się przypadek polegający na intencji twórcy co do ścisłego
określenia w Umowie powierniczej pól eksploatacji w zakresie węższym niż wynika to z jej pierwotnych postanowień.
ZPAF powołało się jednocześnie na opinie środowiska artystów-fotografików, w świetle których ograniczenia zakresu pól
eksploatacji, na których ZPAF wykonuje zarząd, odstają od potrzeb rynku fotograficznego, nie pozwalając w rzeczywistości na pełną
ochronę uprawnień autorskich. Objęcie wszelkich dostępnych pól eksploatacji czyni ochronę i zarząd prawami kompletnym. Powyższa
opinia wynika, zdaniem ZPAF, ze specyfiki twórczości fotograficznej oraz jej szczególnego w ostatnim czasie rozwoju, związanego
z digitalizacją skutkującą znacznym poszerzeniem pól eksploatacji, na których działalność w tej dziedzinie może być prowadzona.
W efekcie tych zjawisk sami twórcy wyrażają, według ZPAF, intencję poszerzenia zakresu pól eksploatacji, na których zarząd ich
prawem może być wykonywany.
Kwestionując zasadność stawianych przez Prezesa UOKiK zarzutów ZPAF podkreślił, iż jest obecnie jedyną działającą na
terytorium Polski organizacją, która zbiorowo zarządza prawami do twórczości fotograficznej. Wobec czego to nie kwestionowana
przez Prezesa UOKiK praktyka tego stowarzyszenia, tylko obiektywny brak innych istniejących organizacji ogranicza konkurencję na
polskim rynku.
ZPAF podkreślił także, że dysponenci praw powierzając je ZPAF do zarządu mogą podjąć się indywidualnego wykonywania swych
uprawnień w zakresie określonych pól eksploatacji, czego dowodzi §2 pkt 2 Regulaminu ZPAF, który stanowi, iż twórca zachowuje
prawa do osobistego wykonywania praw powierzonych w zbiorowy zarząd ZPAF. […]
Zarzuty stawiane w niniejszej sprawie dotyczą porozumienia na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do
utworów fotograficznych ograniczającego artystom fotografikom możliwość powierzenia ZPAF sprawowania zbiorowego zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. Praktyka tego rodzaju może
wpływać w sposób istotny na stan konkurencji na rynku obejmującym terytorium całego kraju. Tego rodzaju praktyki ograniczające
konkurencję mogą bowiem wywierać negatywny skutek na stan konkurencji na rynku. […]
Niniejsze postępowanie jest prowadzone z urzędu w sprawie zarzutów naruszenia przez ZPAF art. 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz art. 81 ust. 1 TWE. Powołane przepisy określające zakazy stosowania praktyk ograniczających konkurencję
stosuje się jedynie do przedsiębiorców i ich związków. […]
W świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ZPAF posiada status zarówno przedsiębiorcy, jak i związku
przedsiębiorców. […]
W ocenie Prezesa Urzędu rozstrzygając o podmiotowości ZPAF w postępowaniu antymonopolowym należy również wziąć pod uwagę
charakter wykonywanego przez to stowarzyszenie zarządu prawami autorskimi. Do statutowych zadań OZZ należy zbiorowe zarządzanie
i ochrona powierzonych im praw autorskich i pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. W granicach udzielonego upoważnienia OZZ, w tym ZPAF, udzielają użytkownikom zezwoleń na korzystanie
z utworów będących w ich katalogu, sprawują kontrolę nad sposobem eksploatacji praw, a także inkasują i dokonują podziału między
uprawnionych środków finansowych uzyskanych od użytkowników. OZZ odgrywają zatem istotną rolę w obrocie prawami autorskimi
i pokrewnymi. Beneficjentami takiego systemu zarządzania prawami są zarówno autorzy, jak i użytkownicy praw. Z punktu widzenia
interesu twórców, za zbiorowym zarządem prawami autorskimi przemawia uciążliwość i nieekonomiczność indywidualnej ochrony tych
praw, która w przypadku niektórych rodzajów eksploatacji (np. drobnych utworów słowno-muzycznych) jest wręcz niemożliwa.
Wobec powyższych okoliczności należy stwierdzić, że wykonując funkcje określone w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ZPAF świadczy usługi na rzecz autorów (będących członkami ZPAF lub nieposiadających takiego statusu) oraz
użytkowników praw autorskich, którym ZPAF odpłatnie udostępnia prawa do utworów będących w jego katalogu. Tym samym ZPAF
w praktyce uczestniczy w wymianie handlowej, której przedmiotem są prawa autorskie do utworów fotograficznych. Działalność ZPAF
bezpośrednio wpływa na poziom konkurencji na rynkach związanych z masową eksploatacją dóbr niematerialnych.
Należy zauważyć, że również w świetle ustalonego orzecznictwa antymonopolowego działalność statutowa OZZ podlega
ograniczeniom określonym w prawie antymonopolowym - zarówno w relacjach z użytkownikami praw, jak i w zakresie sposobu, w jaki
OZZ określają zasady realizacji kolektywnego zarządu prawami na rzecz autorów.
Adresatem zakazów praktyk ograniczających konkurencję są obok przedsiębiorców także ich związki. […] ZPAF należy traktować
jak związek przedsiębiorców. Stowarzyszenie to, podobnie jak pozostałe OZZ, zrzesza bowiem osoby mające status przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
Działalność artystów-fotografików (a zatem wykonywanie fotografii i odpłatne eksploatowanie ich egzemplarzami bądź praw do
nich) mieści się w katalogu rodzajów działalności wymienionym w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i może być
uznane za rodzaj działalności wytwórczej lub usługowej. […]
W ocenie Prezesa UOKiK, działalność artystów-fotografików ma charakter zarobkowy. O zarobkowej cesze danej działalności
decyduje obiektywna ocena, że jej charakter pozwala, choćby potencjalnie, na osiąganie dochodu. Należy zatem zauważyć, że
działalność artystów fotografików polega na tworzeniu utworów fotograficznych, do których prawa mogą być następnie przedmiotem
obrotu rynkowego - w celu np. sprzedaży zwielokrotnionych egzemplarzy fotografii lub celem wykorzystania fotografii jako elementu
większej całości (np. okładki książki, CD, DVD, w wydawnictwach albumowych, czasopismach, na stronach internetowych,
w reklamach, jako element opakowań produktów etc.). Owoce działalności twórczej artystów-fotografików są zatem następnie
wykorzystywane przez osoby trzecie w celach osobistych (np. jeśli osoba prywatna nabywa bezpośrednio od artysty-fotografika
egzemplarze zwielokrotnionego utworu) bądź w celach komercyjnych (jeśli utwór fotograficzny ma być wykorzystany przez innego
przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością). Efekty pracy twórczej artystów-fotografików są więc przez nich odpłatnie
udostępniane w celu zaspokajania potrzeb osób trzecich. […]
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Prezes UOKiK uznał, że działalność artystów fotografików mieści się w zakresie znaczeniowym pojęcia przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Niezależnie od powyższej argumentacji można uznać, że artyści fotograficy mieszczą się w kategorii przedsiębiorców, o których
mowa w art. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który pod tym pojęciem rozumie osoby fizyczne wykonujące
zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzące działalność w ramach wykonywania takiego zawodu.
Wykonują oni na własny rachunek i we własnym imieniu zawód artysty fotografika. Z tytułu wykorzystywania ich utworów przez
użytkowników praw autorskich twórcy ci uzyskują - za pośrednictwem ZPAF - stosowne wynagrodzenie autorskie. Mogą także
zawierać z przedsiębiorcami indywidualne umowy, w ramach których odpłatnie dostarczają utwory fotograficzne w celu ich dalszej
eksploatacji komercyjnej. Działający profesjonalnie artyści-fotograficy niewątpliwie prowadzą - we własnym imieniu i na własny
rachunek - działalność zawodową, wykonując ww. zawód wymagający profesjonalizmu.
W ocenie Prezesa Urzędu, art. 4 pkt 1 ustawy w całości należy definiować szeroko w oparciu o wykładnię funkcjonalną, opartą
o faktyczny charakter działalności danego podmiotu. Pozwala to na uznanie artystów-fotografików za przedsiębiorców, o jakich mowa
w ww. przepisie. Takie rozwiązanie jest zgodne z celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która określa warunki rozwoju
i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów (art. 1
ust. 1 ww. ustawy). […]
Ponieważ artystów fotografików należy traktować jak przedsiębiorców na potrzeby stosowania przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, zrzeszający ich ZPAF ma status związku przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 tej ustawy.
Stowarzyszenie to jest zatem biernie legitymowane do udziału w charakterze strony w niniejszym postępowaniu. […]
Przedstawiona powyżej argumentacja co do posiadania przez ZPAF antymonopolowej podmiotowości na gruncie art. 4 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów pozostaje aktualna w odniesieniu do możliwości oceny działania ZPAF na gruncie art. 81 TWE.
We wspólnotowym prawie konkurencji odpowiednikiem pojęcia „przedsiębiorca”, które w prawie polskim określa adresatów
zakazów praktyk ograniczających konkurencję, jest termin „przedsiębiorstwo” (undertaking). Pojęcie to nie ma legalnej definicji. Jego
zakres znaczeniowy kształtowany jest w drodze sądowej wykładni funkcjonalnej art. 81 i 82 TWE i obejmuje każdą autonomiczną
jednostkę organizacyjną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą, nieskierowaną na zaspokajanie swoich codziennych
potrzeb, bez względu na formę prawną i sposób finansowania. Zgodnie z orzecznictwem ETS pojęcie działalności gospodarczej
charakteryzuje oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Dla uznania danej osoby za przedsiębiorcę nie ma znaczenia okoliczność, czy
działa w celu osiągnięcia zysku, jak również czy powstała w celu prowadzenia działalności gospodarczej - jeżeli tylko jej działalność
faktycznie wiąże się z uczestnictwem w obrocie handlowym, na który jej zachowanie wywiera lub potencjalnie może wywierać skutek.
W powyższym świetle przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 81 TWE stanowi zarówno ZPAF, jak i artyści-fotograficy, których
prawami ZPAF zbiorowo zarządza. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem wspólnotowym, działalność takich jak ZPAF organizacji, które
zbiorowo zarządzają prawami autorskimi, podlega ograniczeniom określonym w art. 81 i 82 TWE. Świadczone przez OZZ odpłatne
udzielanie licencji praw wyłącznych ich użytkownikom, jak i zarządzanie i ochrona praw jest działalnością usługową. W świetle
orzecznictwa ETS możliwość przypisania ZPAF statusu przedsiębiorstwa nie jest zależna od tego, jakiego aspektu ich działalności
dotyczy zarzut stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Wspólnotowe reguły konkurencji tradycyjnie stosuje się do oceny
poziomu stosowanych przez OZZ opłat z tytułu wynagrodzeń autorskich, porozumień zawieranych między OZZ oraz - będącej
przedmiotem niniejszego postępowania - kwestii kształtowania wewnętrznych relacji z członkami.
Prezes UOKiK uznał, że ZPAF ma także status związku przedsiębiorstw. Związek przedsiębiorstw to zrzeszenie podmiotów
mających status przedsiębiorstwa. Art. 81 TWE ma przy tym zastosowanie do decyzji stowarzyszeń także wówczas, gdy status
przedsiębiorstw mają tylko ich członkowie, same zaś stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej. Pojęcie związku
przedsiębiorstw obejmuje także związki związków przedsiębiorstw.
Status ZPAF jako związku przedsiębiorstw w rozumieniu art. 81 i 82 TWE wynika z faktu, że w myśl tych przepisów jak
przedsiębiorstwa należy traktować artystów-fotografików. Zgodnie z orzecznictwem ETS, za przedsiębiorstwo może być uznana
osoba fizyczna, nawet wówczas, gdy nie dysponuje zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. […] ZPAF, które jest zrzeszeniem artystów-fotografików, należy traktować
jak związek przedsiębiorstw w rozumieniu art. 81 TWE. […]
Postępowanie w niniejszej sprawie dotyczy relacji między ZPAF i artystami-fotografikami i ma za zadanie ocenę, z punktu widzenia
prawa ochrony konkurencji, zasad wykonywanego przez ZPAF zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych.
W wykonywaniu tych praw w imieniu artystów-fotografików pośredniczy ZPAF, zbiorowo nimi zarządzając.
Sprawowanie zbiorowego zarządu prawami swoich członków i innych osób powierzających ZPAF wykonywanie praw wyłącznych
stanowi bez wątpienia „usługę”, mieszczącą się w definicji towaru z art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wykonywanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych stanowi wyodrębniony rynek właściwy w wymiarze
produktowym.
Prawa autorskie mają charakter praw wyłącznych skutecznych erga omnes, mających postać ustawowych monopoli, w ramach
których uprawniony może co do zasady swobodnie decydować o sposobie eksploatacji utworów, a także uzyskuje prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z nich przez osoby trzecie. […]
Przynależne twórcy prawo do decydowania o sposobie wykorzystania jego utworów może on realizować samodzielnie, jak i poprzez
wyspecjalizowane organizacje, które kolektywnie zarządzają takimi prawami - OZZ. Każdy z tych dwóch sposobów wykonywania
prawa ma swoiste cechy, które czynią oczywistym ich niesubstytutywność. […]
Inną istotną cechą, właściwą jedynie dla zbiorowego zarządu, jest uniformizacja obrotu prawami, skutkująca utratą przez osoby
uprawnione możliwości swobodnego korzystania z utworów i decydowania o ich eksploatacji. Przy indywidualnym zarządzie, inaczej
niż przy zarządzie zbiorowym, autor ma większą możliwość swobodnego decydowania o sposobie eksploatacji jego utworów i cenie,
za jaką decyduje się udzielić zgody na eksploatację swojej twórczości.
Również od strony użytkowników praw autorskich zbiorowy nimi zarząd jest nieporównywalny z zarządem wykonywanym przez
pojedynczych twórców. Istnienie OZZ umożliwia użytkownikowi poprzez jedną umowę z jednym tylko podmiotem uzyskanie dostępu
do katalogu praw obejmującego utwory wielu tysięcy autorów. W przypadku praw zarządzanych indywidualnie przez uprawnionych,
użytkownik chcący eksploatować czyjeś dobra intelektualne jest zmuszony zawierać stosowne umowy z poszczególnymi autorami.
Dla użytkownika - przedsiębiorcy chcącego wykorzystać czyjąś twórczość w ramach swojej profesjonalnej działalności gospodarczej,
rodzi to znaczące utrudnienie, w szczególności poprzez wydłużenie procesu uzyskiwania niezbędnych zgód na komercyjne
wykorzystanie utworów. Problemy występujące w związku z koniecznością uzyskania zgody twórcy na wykorzystanie jego utworów
mogą powstawać m.in. w przypadku utworów multimedialnych, tworzonych ze znacznym udziałem szeregu odrębnych utworów,
włączanych do nich. Przy prowadzeniu negocjacji z wieloma podmiotami, poza większymi kosztami i czasochłonnością, rodzi się
dodatkowo ryzyko zawarcia umowy z podmiotem nieuprawnionym.
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Zatem pomimo faktu, że zapotrzebowanie autora na zarządzanie jego prawami może zostać zaspokojone nie tylko przez OZZ, to te
istniejące sposoby zarządzania prawami autorskimi nie mają ani zbliżonych kosztów, ani nie reprezentują podobnego poziomu jakości.
Tymczasem tylko łączne występowanie tych właśnie cech charakteryzuje towary substytutywne.
W tym miejscu należy podkreślić zasadność uznania za odrębny rynek właściwy zarządzania prawami autorskimi do utworów
fotograficznych, w odróżnieniu od zarządzania prawami autorskimi innego rodzaju, czy też prawami pokrewnymi do praw autorskich.
Działalność polegająca na zbiorowym zarządzaniu tymi prawami jest skierowana wyłącznie do artystów fotografików. Twórcy
utworów fotograficznych nie mogą zarazem powierzyć zbiorowego zarządzania swoimi prawami podmiotom zarządzającym
kolektywnie innymi rodzajami praw autorskich. Na odrębność zbiorowego zarządu prawami artystów fotografików wskazuje także
występowanie barier o charakterze administracyjnym: podjęcie się zbiorowego zarządu określonymi prawami wymaga zgody Ministra
Kultury niezależnie od tego, czy podmiot podejmujący się tej działalności już ma status OZZ w innym zakresie, czy też nie.
Z uwagi na powyższe okoliczności Prezes Urzędu uznał, że w niniejszej sprawie rynek właściwy będzie od strony produktowej
stanowić rynek zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych. […]
ZPAF zarządza na terytorium Polski prawami autorskimi artystów fotografików. W związku z powyższym pod względem
terytorialnym rynek właściwy w niniejszej sprawie ogranicza się do terytorium Polski. Prawa do wykonywania zbiorowego zarządu tymi
prawami nie mają natomiast inne OZZ - polskie i zagraniczne.
Wskazane powyżej okoliczności przemawiają za tym, by za rynek właściwy w niniejszej sprawie uznać krajowy rynek zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski. […]
Zarówno na gruncie prawa wspólnotowego, jak i polskiego do porozumień ograniczających konkurencję między przedsiębiorcami
stosuje się, co do zasady, regułę de minimis, wyłączającą możliwość ingerencji organu antymonopolowego w treść porozumień
bagatelnych, które ze swej istoty nie mogą wywrzeć odczuwalnego skutku dla stanu konkurencji na rynku. […]
ZPAF jest jedyną działającą na terenie Polski OZZ, której artyści fotograficy mogą powierzać wykonywanie zbiorowego zarządu
prawami do ich utworów fotograficznych. Żadna inna z czternastu pozostałych OZZ działających w Polsce nie zarządza zbiorowo tego
rodzaju prawami. Oznacza to, że w praktyce ZPAF ma wyłączność na świadczenie usług zbiorowego zarządu tymi prawami. Tym
sposobem zasady zbiorowego zarządu, które ZPAF przyjmuje jako związek przedsiębiorców, na podstawie uchwał lub innych aktów
organów statutowych, dotyczą wszystkich artystów fotografików, których prawa są zarządzane zbiorowo przez OZZ.
Wobec powyższego w rozpatrywanym przypadku nie zaistniała sytuacja uzasadniająca wyłączenie możliwości rozstrzygania
w sprawie porozumień z udziałem ZPAF, jako że nie zostały spełnione warunki z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz z obwieszczenia Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu. […]
Zdaniem Prezesa UOKiK, ZPAF naruszył określony w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakaz porozumień
ograniczających konkurencję wskutek ustalenia zasad przyjmowania do zbiorowego zarządu praw do utworów fotograficznych, które
ograniczają artystom fotografikom możliwość powierzenia ZPAF wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów
fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. […]
W ocenie Prezesa UOKiK, kwestionowane w niniejszej sprawie działanie ZPAF stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. […]
Prezes UOKiK stoi na stanowisku, że kwestionowane działanie ZPAF mieści się w tak rozumianym zakresie pojęciowym
porozumienia. W uzasadnieniu należy wskazać, że niniejsza decyzja dotyczy wykonywania przez ZPAF zbiorowego zarządu prawami
autorskimi do utworów fotograficznych wyłącznie w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji, na których ZPAF wykonuje zbiorowy
zarząd. W świetle wyjaśnień i dokumentów przedłożonych przez ZPAF, zasady te wynikają z treści Regulaminu ZPAF z dnia
17 października 1997 r. w wersji sprzed 25 września 2006 r. Regulamin ten uchwalony został przez Zarząd Główny ZPAF na podstawie
upoważnienia wynikającego ze statutu tego stowarzyszenia. Regulamin ZPAF odpowiada tym samym pojęciu „uchwały lub innego
aktu związku przedsiębiorców lub jego organów statutowych” zawartego w art. 4 pkt 4 lit. c ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. […]
Niniejsza sprawa dotyczy sposobu, w jaki ZPAF - na podstawie postanowień Regulaminu ZPAF w wersji sprzed 25 września 2006 r.
- kształtuje zasady sprawowania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi artystów-fotografików. Ograniczający konkurencję
charakter mają stosowane przez to stowarzyszenie na podstawie Regulaminu ZPAF zasady wykonywania zbiorowego zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych, które wyłączają możliwość powierzenia ZPAF wykonywania zbiorowego zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. […]
OZZ powinny zatem w taki sposób określać zasady wykonywania zbiorowego zarządu, by nie ograniczać możliwości powierzenia
wykonywania praw na określonych polach eksploatacji, według uznania twórcy, innym podmiotom, np. innym OZZ lub agentom.
Dlatego praktykę ograniczającą konkurencję stanowi sprawowanie przez OZZ zbiorowego zarządu prawami autorskimi w sposób
nieuwzględniający prawa twórcy do powierzenia jednej OZZ zarządzania prawami wyłącznie w zakresie jednego lub kilku wybranych
przez niego pól eksploatacji. Powoduje to bowiem, że uprawnieni z tytułu praw autorskich nie mogą powierzyć wykonywania tych praw
innemu podmiotowi bądź podjąć się indywidualnego wykonywania swoich praw w zakresie któregoś z pól eksploatacji. […]
Prezes UOKiK podziela stanowisko wyrażone w prawomocnym wyroku SOKiK z dnia 9 stycznia 2006 r. (sygn. akt XVII Ama 84/04), iż
żaden przepis, a w szczególności ustawa o prawie autorskim, nie przewiduje prawnego monopolu jednej OZZ. Przeciwnie, art. 104 i 107
ustawy o prawie autorskim zakładają istnienie wielu OZZ mogących działać na określonych przez siebie polach eksploatacji. Wybór
OZZ należy natomiast do autora. To prowadzi do wniosku, że nie ma powodów, by prawami zarządzać musiała tylko jedna OZZ.
Ograniczanie autorom swobody wyboru OZZ na poszczególnych polach eksploatacji prowadzi do eliminacji konkurencji.
Podkreślenia wymaga, że stosowanie przez OZZ zasad zarządzania prawami autorskimi, które nie przewidują możliwości
powierzenia przez twórców poszczególnych kategorii swoich praw różnym organizacjom zbiorowego zarządzania jest traktowane jak
naruszenie zasad wspólnotowego prawa konkurencji. W uzasadnieniu można przywołać m.in. sprawę Banghalter/Homem Christo
(Daft Punk) przeciwko SACEM (decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie COMP/C2/37.219), w której francuskie
stowarzyszenie wykonujące kolektywnie prawa autorów tekstów, kompozytorów lub wydawców, wymagało od osób chcących
powierzyć mu zarząd jedynie niektórymi kategoriami praw, wskazania podmiotu profesjonalnie trudniącego się zarządzaniem prawami
autorskimi, któremu autor powierzy nadzór nad pozostałymi kategoriami praw. Stowarzyszenie uzasadniało to troską o autorów, którzy
mogliby być zmuszani przez wytwórnie fonograficzne do powierzania im zarządu prawami. W praktyce opisane działanie w sposób
oczywisty uniemożliwiały autorom indywidualne wykonywanie wybranych kategorii swoich praw. Niewskazanie profesjonalnego
podmiotu mającego przejąć zarząd częścią praw autorskich niepowierzonych SACEM, skutkowało odmową podjęcia się zarządu
prawami przez SACEM. W związku z prowadzonym przez Komisję postępowaniem w tej sprawie, SACEM zmieniło swój statut,
umożliwiając autorom będącym obywatelami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zachowanie prawa do
indywidualnego wykonania niektórych praw.
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O wadze kwestii zgodności z regułami konkurencji zasad wykonywania zarządu prawami autorskimi świadczy podjęcie przez
Komisję Europejską inicjatywy, mającej na celu ujednolicenie prawnoautorskich regulacji państw członkowskich UE. W komunikacie
dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 kwietnia 2004 r. Komisja wyraźnie podkreśliła, że
nie jest możliwe zaakceptowanie stosowanych przez OZZ zasad zarządu prawami, które nie umożliwiają twórcom niezależnego
decydowania o zakresie, w jakim powierzają zarząd. Komisja Europejska przyjęła następnie Zalecenie w sprawie transgranicznego
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online, którego celem jest
ujednolicenie w krajach członkowskich UE zasad zarządzania prawami autorskimi. W świetle wymogów związanych z obrotem
handlowym w środowisku elektronicznym Komisja uznała za konieczne wspieranie przestrzegania prawa konkurencji przez tworzenie
skutecznych struktur dla transgranicznego zarządzania prawami, co zarazem powinno zapewnić osiągnięcie przez OZZ wyższego
poziomu racjonalizacji i przejrzystości. Wśród zasad, jakie powinny charakteryzować relacje między OZZ a osobami, na rzecz których
wykonują one zbiorowy zarząd prawami, Komisja wymieniła m.in.: zasadę swobody wyboru podmiotu zarządzającego prawami,
według której dysponenci praw autorskich powinni mieć prawo do powierzenia zarządzania wszelkimi prawami online w celu
prowadzenia działalności w zakresie legalnych usług muzycznych online, na określonym przez nich obszarze, wybranemu przez nich
podmiotowi zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; zasadę swobody wyboru zakresu przedmiotowego zarządu prawami
realizowanego przez OZZ, według której dysponenci praw autorskich powinni mieć możliwość określenia, jakie prawa online
przekazują do zbiorowego zarządzania danej OZZ oraz zasadę swobody wyboru sposobu, w jaki administrowane są prawa, w świetle
której twórca powinien mieć możliwość wyboru, jakie prawa decyduje się wykonywać za pośrednictwem OZZ, a jakie będzie
wykonywać za pośrednictwem podmiotów innych niż OZZ lub osobiście.
W ocenie Prezesa UOKiK zasady wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi wynikające z Regulaminu ZPAF w wersji
sprzed 25 września 2006 r. naruszają przedstawione wyżej zasady, jakie powinny charakteryzować działalność OZZ. Należy bowiem
uznać za dowiedzione wyłączenie przez ZPAF możliwości powierzenia mu wykonywania zbiorowego zarządu tylko na wybranych
polach eksploatacji. […]
Obecnie wszyscy twórcy, których prawami autorskimi ZPAF zarządza, powierzyli ZPAF sprawowanie zbiorowego zarządu ich
prawami w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w oparciu o umowy nieprzewidujące ukształtowania stosunków umownych między
ZPAF a twórcami w sposób inny niż opisany powyżej. Osoby powierzające ZPAF zarząd prawami powierzają go w zakresie wszystkich
pól eksploatacji ujętych w zezwoleniu Ministra Kultury.
ZPAF nie kwestionuje powyższych ustaleń. Stowarzyszenie neguje natomiast prawidłowość zarzucanego mu wykluczania
twórcom możliwości powierzenia ZPAF sprawowania zbiorowego zarządu tylko na wybranych polach eksploatacji. W ocenie Prezesa
UOKiK argumenty przedstawiane na potwierdzenie tez ZPAF nie zasługują jednak na uwzględnienie.
Nie znajdują potwierdzenia zapewnienia ZPAF, że osoba powierzająca ZPAF zarząd prawami może powierzyć go tylko w odniesieniu
do wybranych pól eksploatacji. Ze stanowiska ZPAF wynika, że kwestionowana w niniejszej sprawie umowa o zarządzanie i ochronę
prawami autorskimi, na podstawie której zostały sformułowane zarzuty wobec ZPAF, jest jedynie wzorem umowy typowej, która może
być przez strony odpowiednio modyfikowana. ZPAF nie potrafił jednakże wskazać, na wezwanie Urzędu, żadnej zawartej umowy
o zarządzanie i ochronę prawami autorskimi (bądź aneksów do takiej umowy), której treść w jakimkolwiek stopniu odbiegałaby od
treści wzoru przekazanego do UOKiK. ZPAF stwierdził zarazem jednoznacznie, że jak dotąd nie miał miejsca żaden przypadek zawarcia
umowy powierniczej o treści odbiegającej od treści tego wzoru.
Nie zostało potwierdzone, jak twierdził ZPAF, by twórca zawierający ze ZPAF umowę o sprawowanie zbiorowego zarządu,
zachowywał swobodę decyzji co do zakresu praw powierzanych ZPAF w zarząd oraz co do zakresu samego zarządu, tj. wskazania pól
eksploatacji, na których zarząd będzie wykonywany. Należy podkreślić, że wprawdzie w świetle §2 ust. 2 Regulaminu ZPAF, na który
w swojej argumentacji powołuje się stowarzyszenie, twórca zachowuje prawo do osobistego wykonywania praw przekazanych ZPAF
pod ochronę, jednak oznacza to tylko tyle, że ZPAF nie będzie traktował jak naruszenie warunków zlecenia przypadków, kiedy twórca
osobiście zawrze umowę z użytkownikiem. Regulacja ta dotyczy poza tym incydentalnych przypadków, a nie generalnego wyłączenia
określonych pól eksploatacji spod zakresu powierzenia ZPAF.
Ponadto w świetle ust. 3 i 4 powoływanego paragrafu Regulaminu ZPAF w wersji sprzed 25 września 2006 r. - twórca nie może
powierzyć osobom trzecim wykonywanie przysługujących mu majątkowych praw autorskich w zakresie poszczególnych pól
eksploatacji. Wprawdzie na ich podstawie twórca ma, zgodnie z twierdzeniami ZPAF, możliwość ograniczenia zakresu zbiorowego zarządu
wykonywanego przez ZPAF, możliwość ta istnieje jednak tylko w odniesieniu do wyłączenia zarządu indywidualnie oznaczonymi
utworami, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZPAF, wskazując, czy ZPAF traci tym samym prawo zarządzania tymi
utworami. Nie obejmuje natomiast wyłączenia zarządu wszystkimi utworami w zakresie poszczególnych pól eksploatacji, czego
dotyczy zarzut.
Co więcej, fakt, iż ZPAF przewidział w omawianym regulaminie opisany wyjątek od ogólnej zasady powierzania mu w zarząd
całości praw w postaci możliwości wyłączenia zarządu indywidualnie oznaczonymi utworami, a nie przewidział takiej możliwości
np. w zakresie poszczególnych pól eksploatacji, tym bardziej świadczy o stosowaniu zarzucanej ZPAF praktyki. Wbrew twierdzeniom
ZPAF, iż zawarcie umowy o powierzeniu ZPAF zarządu tylko niektórymi prawami byłoby możliwe w drodze negocjacji, wskazuje, że
Regulamin ZPAF określa w sposób wyczerpujący wyjątki od ogólnej zasady, iż ZPAF zarządza prawami autorskimi do utworów
fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji objętych zezwoleniem Ministra Kultury.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że kwestionowane przez Prezesa UOKiK postanowienia Regulaminu ZPAF w wersji sprzed
25 września 2006 r., określające sposób wykonywania zbiorowego zarządu tymi prawami spełniają znamiona porozumienia
ograniczającego konkurencję, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
W ocenie Prezesa UOKiK, zarzucane ZPAF porozumienie ograniczające konkurencję nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] W ocenie Prezesa UOKiK, kwestionowane niniejszą decyzją zasady
wykonywania zbiorowego zarządu stosowane przez ZPAF nie spełniają łącznie wszystkich określonych w art. 7 ust. 1 warunków
będących podstawą wyłączenia.
Należy podkreślić, że Prezes UOKiK nie kwestionuje doniosłości roli organizacji zbiorowego zarządzania, które sprawując zbiorowy
zarząd prawami autorskimi umożliwiają prawidłową i pełną ochronę ich praw, a także niewątpliwie ułatwiają skuteczne wykonywanie
tych praw w sposób nierzadko ekonomicznie bardziej racjonalny, niż gdyby zarząd ten miał być w całości wykonywany osobiście przez
twórcę. W tym sensie działalność tego rodzaju organizacji, w tym ZPAF, bez wątpienia spełnia zawartą w art. 7 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów przesłankę przyczyniania się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego
lub gospodarczego.

DZIENNIK URZĘDOWY NR 3

110

W ocenie Prezesa UOKiK sposób, w jaki ZPAF ukształtował zasady sprawowania zbiorowego zarządu prawami jego członków, na
podstawie Regulaminu ZPAF w wersji sprzed 25 września 2006 r., nakłada na artystów fotografików ograniczenia, które nie są
niezbędne do osiągnięcia celów skutecznego zbiorowego zarządu, stwarzając zarazem możliwość wyeliminowania konkurencji na
rynku właściwym. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w powoływanym wyżej orzecznictwie antymonopolowym - krajowym
i wspólnotowym - w świetle którego ustalane przez OZZ zasady przyjmowania praw do zbiorowego zarządu nie mogą ograniczać
autorom możliwości powierzenia danej OZZ wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów jedynie w odniesieniu
do wybranych pól eksploatacji.
W świetle wszystkich powyższych okoliczności za udowodnione należy uznać naruszenie przez ZPAF zakazu określonego w art. 5
ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wskutek zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski, polegającego na ustaleniu zasad
przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają autorom możliwość powierzenia wykonywania zbiorowego zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. […]
Od dnia 25 września 2006 r. ZPAF zmienił zasady wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów
fotograficznych. Na mocy uchwały nr 13 Zarządu Głównego ZPAF władze ZPAF zdecydowały tego dnia o zmodyfikowaniu
stosowanych zasad wykonywania zbiorowego zarządu prawa autorskimi do utworów fotograficznych. Powoływana wyżej uchwała
wprowadziła nowe brzmienie §1 Regulaminu ZPAF, w którego ust. 3 jednoznacznie przesądzono, że „zakres zarządu i ochrony
sprawowanej przez ZPAF zostaje każdorazowo określony przez Twórcę w Umowie powierniczej, poprzez wskazanie pól eksploatacji,
na których ww. zarząd i ochrona mają być wykonywane”.
Z powyższych okoliczności wynika, że od dnia 25 września 2006 r. twórcy zlecający ZPAF ochronę swoich praw mogą wybrać
między powierzeniem temu stowarzyszeniu zarządzania prawami do utworów łącznie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, na jakich
ZPAF sprawuje zbiorowy zarząd, albo z wyłączeniem pól eksploatacji przez siebie wybranych.
Okoliczność zaprzestania stosowania zarzucanej przedsiębiorcy praktyki ograniczającej konkurencję stanowi podstawę wydania
decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] W takim przypadku Prezes UOKiK wydaje
decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. […]
Wszczynając postępowanie antymonopolowe przeciwko ZPAF Prezes UOKiK uznał, że ustalenie przez ZPAF zasad przyjmowania
praw autorskich w zbiorowy zarząd, które ograniczają artystom fotografikom możliwość powierzenia ZPAF wykonywania zbiorowego
zarządu prawami autorskimi jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji, może naruszać zakaz określony w art. 81 ust. 1 TWE. […]
Stwierdzając istnienie podstaw do sformułowania zarzutu naruszenia przez ZPAF art. 81 ust. 1 TWE Prezes UOKiK wziął pod
uwagę, że w świetle art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady z 16 grudnia 2002 r. nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji
ustanowionych w art. 81 i 82 TWE (Dz. Urz. UE z dnia 4 stycznia 2003 r. nr L 001, s. 1-25), organy ochrony konkurencji państw
członkowskich stosują krajowe prawo konkurencji do porozumień, decyzji związków przedsiębiorstw lub praktyk uzgodnionych
w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi w rozumieniu tego przepisu,
stosują również art. 81 TWE do takich porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych. […]
Zastosowanie kryterium wpływu na handel jest więc niezależne od definicji rynku właściwego w ujęciu geograficznym i może
istnieć wpływ praktyki na handel między Państwami Członkowskimi w sprawach, w których rynek określono jako narodowy lub lokalny.
W związku z powyższym Prezes UOKiK uznał, że z uwagi na pozycję ZPAF na rynku właściwym podejmowane przez to stowarzyszenie
działania naruszające zakaz z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na terytorium RP należy oceniać w aspekcie
zakazu niezgodnych ze wspólnym rynkiem porozumień wywierających wpływ na znaczącej części Wspólnego Rynku.
Prezes UOKiK uznał, że kwestionowana w niniejszej sprawie praktyka ZPAF może wywierać wpływ na handel między Państwami
Członkowskimi. Niniejsza sprawa dotyczy wyłączenia przez ZPAF możliwości oddania mu zarządu prawami autorskimi do utworów
fotograficznych tylko w zakresie niektórych pól eksploatacji. Z uwagi na charakter skarżonej praktyki ZPAF, niniejsza sprawa może
wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. Stosowanie przez ZPAF zakwestionowanych zasad zarządu prawami
autorskimi ogranicza bowiem możliwość powierzenia przez twórców zarządu niektórymi kategoriami praw innym organizacjom
zbiorowego zarządzania na terenie UE, przedsiębiorcom zarządzającym prawami wyłącznymi niemającym statusu organizacji
zbiorowego zarządzania, bądź samodzielnego zarządzanie tymi prawami. Ogranicza to konkurencję między przedsiębiorcami z Państw
Członkowskich UE. Tymczasem autorzy utworów fotograficznych - obywatele państw UE - powinni mieć możliwość swobodnego
wyboru osoby, której powierzają zarząd swoimi prawami autorskimi. Powyższe stanowisko jest tożsame z powoływanym już
stanowiskiem ETS i Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia art. 81 i 82 TWE przez organizacje zbiorowego zarządzania. […]
Prezes UOKiK stwierdził spełnienie warunku odczuwalności zarzucanej ZPAF praktyki. Przy czym odczuwalność danej praktyki
mierzona jest przede wszystkim pozycją rynkową na rynku właściwym przedsiębiorców tę praktykę stosujących. W konkretnej
sprawie ocena jej odczuwalności zależy również od przychodów przedsiębiorców, charakteru zarzucanych im naruszeń i rodzaju
produktów, których te naruszenia dotyczą. W przypadku porozumień ograniczających konkurencję przesłanką negatywną,
uniemożliwiającą stwierdzenie odczuwalności porozumienia, jest łączne zaistnienie następujących okoliczności: (a) udział rynkowy
stron porozumienia na jakimkolwiek rynku właściwym na terenie Wspólnoty nie przekracza 5%, (b) roczny przychód osiągany na
terenie Wspólnoty przez przedsiębiorców biorących udział w porozumieniu nie przekracza 40 mln euro.
W rozpatrywanej sprawie nie zostały spełnione kumulatywnie oba ww. warunki, gdyż udział ZPAF w krajowym rynku zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski znacznie przekracza 5%. ZPAF jest bowiem jedyną
organizacją zbiorowego zarządzania w odniesieniu do utworów fotograficznych.
Ocena powyższych okoliczności pod kątem wpływu skarżonej praktyki ZPAF na handel między Państwami Członkowskimi UE
doprowadziła do wniosku, że zaistnienie takiego wpływu jest możliwe. Należało wobec tego przyjąć, iż kryterium określające zakres
zastosowania art. 3 rozporządzenia Rady zostało spełnione. […]
W świetle wskazanych wyżej okoliczności na etapie wszczynania postępowania antymonopolowego przeciwko ZPAF istniały
podstawy uzasadniające postawienie ZPAF zarzutu naruszenia art. 81 ust. 1 TWE. W toku postępowania zaistniały jednak okoliczności
uzasadniające umorzenie postępowania antymonopolowego w tej części - z uwagi na niespełnienie warunków ustanowienia zakazu,
o którym mowa w art. 81 ust. 1 TWE, wynikających z art. 5 rozporządzenia Rady.
Zgodnie z art. 35 rozporządzenia Rady, Państwa Członkowskie muszą wyznaczyć organ lub organy ochrony konkurencji
odpowiedzialne za stosowanie art. 81 i art. 82 TWE. Środki konieczne do nadania tym organom uprawnień do stosowania przepisów
art. 81 lub 82 TWE musiały zostać podjęte do 1 maja 2004 r. W Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, Prezes UOKiK został wskazany jako organ wykonujący zadania nałożone na władze Państw Członkowskich UE na
podstawie art. 84 i 85 TWE. W szczególności Prezes UOKiK jest właściwym organem ochrony konkurencji w rozumieniu art. 35
rozporządzenia.
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W świetle art. 3 rozporządzenia Rady, jeśli Prezes UOKiK stosuje krajowe prawo konkurencji do praktyk zakazanych w rozumieniu
art. 81 TWE, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi lub stosuje krajowe przepisy do praktyk zakazanych
w rozumieniu art. 82 TWE, stosuje również odpowiednio art. 81 lub 82 TWE. W związku z tym, jeżeli krajowy organ konkurencji poweźmie
podejrzenie, że przesłanka wpływu na handel między Państwami Członkowskimi może być spełniona, wówczas jest zobowiązany do
wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję również na podstawie przepisów traktatowych. […]
Cytowany art. 5 rozporządzenia Rady nie przewiduje możliwości wydania przez krajowy organ antymonopolowy decyzji
stwierdzającej zaniechanie stosowania praktyki określonej w art. 81 lub 82 TWE. Brak jest takiego rodzaju decyzji w zamkniętym
katalogu art. 5 Rozporządzenia. Wynika stąd, że wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji stwierdzającej zaniechanie stosowania praktyki
na podstawie art. 81 ust. 1 TWE analogicznej do decyzji na podstawie art. 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
stanowiłoby przekroczenie kompetencji wynikających ze wspólnotowego prawo konkurencji. Przepisy rozporządzenia Rady, które
wprowadziły zamknięty katalog decyzji organów krajowych w sprawach dotyczących art. 81 i 82 TWE, upoważniły te organy do
przeprowadzenia dowodu wyłącznie na okoliczność wydania decyzji, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Rady. Organy te nie
mogą dowodzić faktu zaprzestania naruszenia przepisów art. 81 lub 82 TWE w wydawanych decyzjach administracyjnych i ostatecznie
orzekać o zaniechaniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję na podstawie art. 81 lub 82 TWE.
Potwierdzeniem powyższego jest treść art. 11 ust. 4 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, nie później niż na 30 dni przed
przyjęciem decyzji nakazującej zaprzestanie naruszenia, akceptującej zobowiązania lub wycofującej stosowanie rozporządzenia
o wyłączeniu grupowym, organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich powiadomią o tym Komisję. Cytowany przepis nie
przewiduje obowiązku notyfikacji projektu decyzji o stwierdzeniu zaniechania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Wynika
to z faktu, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady organy antymonopolowe Państw Członkowskich nie są uprawnione do
wydania takiej decyzji.
Do niniejszej decyzji nie ma zatem zastosowania art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady. Przepis ten wyraźnie bowiem wskazuje
rodzaje decyzji, które muszą być notyfikowane Komisji przed ich wydaniem. W katalogu zawartym w art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady
nie znalazła się decyzja o stwierdzeniu zaniechania stosowania praktyki (o czym była mowa wyżej), ani też decyzja o umorzeniu
postępowania. Niewątpliwie natomiast do niniejszej decyzji ma zastosowanie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady, zgodnie z którym
organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich, w przypadku gdy działają na podstawie art. 81 lub 82 TWE, informują Komisję
o wszczęciu takiego postępowania. Obowiązek, o którym mowa w powołanym przepisie rozporządzenia Rady został wypełniony przez
Prezesa UOKiK.
W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja Prezesa UOKiK dowodzi, iż ZPAF stosowało praktykę
ograniczającą konkurencję określoną w przepisie art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lecz następnie zaniechała
dalszego stosowania tej praktyki, postępowanie w zakresie podejrzenia naruszenia art. 81 TWE należało umorzyć jako
bezprzedmiotowe. Niedopuszczalne byłoby bowiem wydanie w tym zakresie decyzji merytorycznej.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie reguluje kwestii bezprzedmiotowości postępowania, lecz odsyła w tym
zakresie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 80 ustawy). Zgodnie z art. 105 Kpa, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
W przypadku niniejszego postępowania, w zakresie podejrzenia naruszenia przez ZPAF art. 81 ust. 1 TWE zachodzi
bezprzedmiotowość postępowania. Przedmiotem postępowania, zgodnie z brzmieniem art. 5 rozporządzenia mogłoby bowiem być
stwierdzenie stosowania praktyki, nałożenie kary pieniężnej, względnie akceptacja zobowiązań (na wcześniejszym etapie
postępowania - zarządzenie środków tymczasowych).
Zgodnie z powyższym należy uznać za uzasadnione umorzenie postępowania antymonopolowego w sprawie podejrzenia
naruszenie przez ZPAF art. 81 ust. 1 TWE wskutek zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów fotograficznych na terenie Polski, polegającego na ustaleniu zasad
przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają autorom możliwość powierzenia mu wykonywania zbiorowego
zarządu prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. […]
Stosownie do art. 101 ust. 1 pkt 1 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 naruszenia zakazu określonego w art. 5, w zakresie
niewyłączonym na podstawie art. 6 i art. 7, lub naruszenia zakazu określonego w art. 8. […]
W niniejszej sprawie Prezes UOKiK uznał za celowe odstąpienie od nałożenia na ZPAF kary pieniężnej, o jakiej mowa w art. 101 ust. 1
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
Za odstąpieniem od wymierzania ZPAF kary pieniężnej przemawia jednak fakt łącznego zaistnienia następujących okoliczności:
ZPAF nie naruszył dotąd przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie był dotychczas adresatem decyzji
stwierdzającej stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, choć obowiązujące w ZPAF zasady zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi zostały ponad wszelką wątpliwość uznane za potencjalnie ograniczające konkurencję, to jednak zebrany materiał
dowodowy nie wykazał ponad wszelką wątpliwość, że w praktyce wystąpiły przypadki odmowy przez ZPAF wykonywania zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych jedynie w odniesieniu do pól eksploatacji wybranych przez artystę fotografika, już na
wstępnym etapie postępowania w niniejszej sprawie ZPAF wyraził gotowość zmiany stosowanych zasad wykonywania zarządu
prawami autorskimi do utworów fotograficznych, które czyniłoby zadość wymogom konkurencji, po czym niezwłocznie dokonał
stosownych zmian w Regulaminie ZPAF i wzorze umowy zawieranej z twórcami, co zaowocowało stwierdzeniem zaniechania
stosowania przez ZPAF zarzucanej mu praktyki. ZPAF sam zatem zmienił postępowanie będące źródłem niedozwolonej praktyki
minimalizując w ten sposób rozmiar naruszenia interesu społecznego. Wagę stwierdzonego ograniczenia konkurencji przez ZPAF
w pewnej mierze łagodzi okoliczność, że w świetle postanowień Regulaminu ZPAF obowiązujących jeszcze przed 25 września 2006 r.,
stowarzyszenie umożliwiało dysponentom praw autorskich, w ograniczonym stopniu i w ściśle określonych okolicznościach, na
osobiste wykonywanie swoich uprawnień prawnoautorskich - w odniesieniu do pojedynczych utworów. Okoliczności sprawy mogą
wskazywać na nieumyślny charakter naruszenia przez ZPAF zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Kwestionowane działania
ograniczały konkurencję co najmniej w stopniu potencjalnym. Prezes UOKiK uwzględnił jednak również, że w zgromadzonym
materiale dowodowym nie ma jednoznacznych dowodów wyraźnej intencji ZPAF ograniczenia konkurencji na rynku. Zebrane
wyjaśnienia i informacje mogą raczej wskazywać na nieświadomość naruszenia reguł konkurencji, a wręcz przeświadczenia ZPAF, że
tylko zarządzanie prawami autorskimi do utworów fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji najlepiej odpowiada interesom
twórców. ZPAF mógł nabrać takiego przekonania na podstawie zgłaszanych mu przez członków postulatów, by wręcz rozszerzył zakres
ministerialnego zezwolenia na sprawowanie zbiorowego zarządu prawami na jeszcze inne pola eksploatacji. […]
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DECYZJA
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Tesco Polska Sp. z o.o. w Krakowie
(Nr RKR-36/2007)
Na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28
ust. 6 tej ustawy i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Kapelanka 56 w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, wskazaną w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działanie Tesco Polska Sp. z o.o.,
polegające na:
- naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, poprzez: niepodanie w hipermarkecie
Tesco zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 na wywieszce cenowej pełnego symbolu sprzedawanej kamery, tj. JVC
DV GR-320E, a jedynie symbol JVC DV GR-320; udzielanie przez sprzedawcę w hipermarkecie Tesco zlokalizowanym w Krakowie
przy ul. Kapelanka 56 nieprawdziwej informacji co do rodzaju wizjera posiadanego przez sprzedawaną kamerę JVC DV GR-320E,
co stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;
- niezapewnieniu konsumentom w hipermarkecie Tesco zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 w miejscu sprzedaży przed dokonaniem zakupu - warunków techniczno-organizacyjnych do sprawdzenia funkcjonowania mechanizmów i podzespołów
kamery JVC DV GR-320E oraz kompletności towaru na podstawie instrukcji obsługi, co stanowi naruszenie art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, i nakazuje się
zaniechania jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura Urzędu w Krakowie, zwany dalej „organem antymonopolowym”,
otrzymał skargę konsumenta na działania Tesco Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej Tesco lub Spółką) w hipermarkecie Tesco
zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 związane ze sprzedażą kamery JVC GR-320E. Jak stwierdził konsument na tabliczce
cenowej umieszczony został przez sprzedawcę niepełny symbol kamery (bez ostatniej litery). Pracownik obsługujący stoisko
poinformował konsumenta, iż kamera ta wyposażona jest w wizjer kolorowy, mimo iż - jak się okazało później - posiadała ona wizjer
czarno-biały. Ponadto na stoisku nie było możliwości sprawdzenia wszystkich funkcji kamery, ponieważ nie była naładowana bateria.
Jak twierdził konsument, niemożliwe było również zapoznanie się przed zakupem z instrukcją obsługi.
W związku z powyższym organ antymonopolowy zwrócił się do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
(zwanego dalej MWIIH) z prośbą o przeprowadzenie kontroli. […]
W toku kontroli przeprowadzonej przez MWIIH w tym markecie w dniach 2-3 stycznia 2007r. ustalono, iż istniała rozbieżność
pomiędzy symbolem kamery umieszczonym na tabliczce znamionowej (JVC DV GR-320E) i na wywieszce z ceną (JVC DV GR-320);
sprzedawca specjalistycznego stoiska butik RTV nie posiadał rzetelnej wiedzy na temat właściwości wizjera (twierdził on, iż przedmiotowa
kamera wyposażona jest w wizjer kolorowy, kiedy w rzeczywistości ten typ kamery wyposażony jest w wizjer czarno-biały; instrukcja
obsługi kamery nie była dostępna dla konsumenta przed dokonaniem zakupu; Tesco jako sprzedawca nie zapewnił konsumentowi
możliwości sprawdzenia pracy kamery, a co za tym idzie posiadanych przez nią funkcji, przed dokonaniem zakupu, a dopiero w punkcie
serwisowym po zakupie - za kasami.
W związku z powyższym, organ antymonopolowy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania - przez Tesco - praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pełnej informacji oraz działaniu sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, w związku z niepodaniem na wywieszce cenowej
pełnego symbolu kamery, tj. JVC DV GR-320E, a jedynie symbol JVC DV GR-320; udzielaniem przez sprzedawcę nieprawdziwej
informacji co do rodzaju wizjera posiadanego przez kamerę JVC DV GR-320E; niezapewnieniem konsumentowi w miejscu sprzedaży przed dokonaniem zakupu - możliwości zapoznania się z instrukcją obsługi kamery i warunków techniczno-organizacyjnych do
sprawdzenia funkcjonowania mechanizmów i podzespołów kamery JVC DV GR-320E.
[…] W toku postępowania organ antymonopolowy ustalił następujący stan faktyczny. […] Jak ustalił MWIIH w toku kontroli
przeprowadzonej w hipermarkecie Tesco zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 w dniach 2-3 stycznia 2007 r. […]: kamera
JVC DV GR-320E sprzedawana była na specjalistycznym stoisku RTV (zwanym przez Tesco butikiem RTV); w okresie
przedświątecznym prowadzona była sprzedaż promocyjna tego urządzenia; istniała rozbieżność pomiędzy symbolem kamery
umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia (JVC DV GR-320E) i na wywieszce z ceną (JVC DV GR-320); sprzedawca stoiska
nie posiadał rzetelnej wiedzy na temat właściwości wizjera. (twierdził on, iż przedmiotowa kamera wyposażona jest w wizjer
kolorowy); instrukcja obsługi kamery nie była dostępna dla konsumenta przed dokonaniem zakupu; Tesco jako sprzedawca nie
zapewnił konsumentowi możliwości sprawdzenia pracy kamery, a co za tym idzie posiadanych przez nią funkcji na stoisku RTV, przed
dokonaniem zakupu, a dopiero w punkcie serwisowym znajdującym się za kasami; sprzedawca stoiska twierdził, iż nie może sprawdzić
kamery ze względu na brak baterii. […]
[…] Należy stwierdzić, iż rozpatrywana sprawa ma charakter publiczno-prawny, albowiem wiąże się z ochroną interesu wszystkich
konsumentów, którzy byli zainteresowani zakupem kamery JVC GR-D320E w markecie Tesco w Krakowie przy ul. Kapelanka 56.
Należy wziąć pod uwagę w niniejszej sprawie również potencjalnych nabywców kamer, a nie tylko konsumenta, który złożył skargę do
organu antymonopolowego oraz Inspektorów MWIIH dokonujących zakupu w toku czynności kontrolnych. […]
Zbiorowe interesy konsumentów podlegają ochronie prawnej przed godzącymi w nie naruszeniami, polegającymi na sprzecznych
z prawem (zakazanych przez przepisy innych ustaw) oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, działaniach
przedsiębiorców. Tworząc katalog działań, które będą uznawane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
ustawodawca posłużył się zwrotem „w szczególności”. Oznacza to, że wskazany katalog ma charakter przykładowy. […]
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W badanej sprawie przedmiotem oceny są działania spółki Tesco Polska Sp. z o.o. - w związku ze sprzedażą kamer w butiku RTV
w hipermarkecie w Krakowie przy ul. Kapelanka 56.
Tesco Polska Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego […], co oznacza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów i jej działania można oceniać pod kątem naruszenia przepisów art. 23a ust. 1 i 2 tej ustawy. […]
Dokonując analizy działań Tesco pod kątem bezprawności organ antymonopolowy dodatkowo odwołał się do dyrektywy
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE
i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie 2006/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 149/22)
- zwaną dalej dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych. […]
Oceniając potencjalną możliwość wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez udzielanie nierzetelnej, nieprawdziwej i niepełnej
informacji, w tym również przekazu, z jakim mamy do czynienia w omawianym stanie faktycznym, tj. tabliczki cenowej, informacji
udzielanych przez sprzedawcę butiku RTV, brak dostępu do instrukcji obsługi należy uwzględnić, iż konsument jest słabszym
uczestnikiem rynku posiadającym mniejszą wiedzę i doświadczenie niż działający profesjonalnie przedsiębiorca.
W tym kontekście nie sposób nie odnieść się do proponowanych przez literaturę i orzecznictwo tzw. modeli (wzorców)
konsumenta. Oceniając model konsumenta organ antymonopolowy wziął pod uwagę wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 23 lutego 2006 r. (sygn. akt XVII Ama 118/04), w którym czytamy, że „(…) oceniając model krajowego konsumenta należy
pamiętać o specyfice stosunków i zwyczajów panujących na rynkach wewnętrznych każdego kraju i takie argumenty można przytoczyć
dla ochrony interesów rodzimego konsumenta na arenie międzynarodowej.” Zdaniem Sądu „[…] konsumenci krajowi, którzy przez
kilkadziesiąt lat nie byli poddawani rozwijającym się w tym okresie w krajach zachodnich technikom reklamowym nie są wyrobieni
w dostatecznym stopniu. Dlatego kryteria oceny działań promocyjnych na krajowym rynku muszą być dla nich bardziej restrykcyjne.
W konsekwencji również przepisy wewnętrzne regulujące zasady ochrony interesów konsumentów i zwalczania nieuczciwej
konkurencji obowiązujące w kraju są ostrzejsze, a ich wykładnia dostosowana do rynku na jakim obowiązują.”
W świetle powyższego należy przyjąć, że analizy przedmiotowej sprawy należy dokonać przez pryzmat konsumenta
nieświadomego i nieostrożnego, a tym samym uznać, że informacja na tabliczce cenowej oraz zapewnienia sprzedawcy co do rodzaju
wizjera stanowiły dla konsumenta nierzetelną, nieprawdziwą i niepełną informację.
Ponadto brak - przed dokonaniem zakupu - możliwości zapoznania się z instrukcja obsługi powoduje, iż konsument otrzymuje
niepełną informację o istotnej cesze towaru, jakim jest rodzaj wizjera. Konsument na podstawie wyjaśnień sprzedawcy jest
przekonany, że za cenę proponowaną nabywa kamerę nieco wyższej klasy niż kamera w rzeczywistości oferowana. Podejmuje zatem
decyzję odnośnie transakcji, której mógłby nie podjąć, znając cechy towaru i odpowiadającą tym cechą cenę.
Ponadto - nawet świadomemu i ostrożnemu konsumentowi - podanie niepełnego symbolu kamery, tj. niepełnej informacji
o towarze, nie pozwalało na zweryfikowanie danych zawartych na tabliczce cenowej na stronach internetowych producenta kamery,
ponieważ - jak ustalił organ antymonopolowy - na stronach tych nie ma informacji o parametrach kamery JVC GR-D 320, a jedynie
o kamerach oznaczonych symbolami JVC GR-D 320E lub JVC GR-D 320 EZ.
W ocenie zachowań Spółki w przedmiotowym hipermarkecie Tesco uwzględnienia wymagają fakty ustalone przez MWIIH w toku
kontroli przeprowadzonej w hipermarkecie sieci. Nie bez znaczenia dla oceny zachowań przedsiębiorcy pozostaje chronologia
wydarzeń dotyczących sprzedaży przez Tesco przedmiotowej kamery.
W okresie od 20 do 26 lipca 2006 r. prowadzona była przez Spółkę promocyjna sprzedaż kamer JVC GR-D 320E. Ww. promocja
reklamowana była na s. 3 gazetki reklamowej wydawanej przez Tesco. Zgodnie z treścią reklamy miała być w obrocie kamera JVC GR-D
320 wyposażona między innymi w kolorowy wizjer. W okresie od 23 sierpnia 2006 r. do 7 lutego 2007 r. organ antymonopolowy
przeprowadził - poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym - postępowanie w sprawie stosowania przez Tesco praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na stosowaniu nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy poprzez zamieszczenie
w gazetce reklamowej obowiązującej w okresie od 20 do 26 lipca 2006 r. informacji o sprzedaży kamery JVC GR-D 320 posiadającej
kolorowy wizjer, podczas gdy sprzedawana była kamera JVC GR-D 320E z wizjerem czarno-białym. W toku ww. postępowań Spółka
potwierdziła, iż informacja odnośnie rodzaju wizjera zamieszczona w gazetce reklamowej była błędna. Tesco wskazało, iż nieprawdziwe
dane o rodzaju wizjera zostały zamieszczone w gazetce z wyłącznej winy producenta kamer - JVC Polska Sp. z o.o., który w ofercie
przesłanej pocztą elektroniczną - przed dokonaniem przez Spółkę zakupu - poinformował, iż przedmiotowa kamera jest wyposażona
w kolorowy wizjer.
W dniu 7 lutego 2007 r. organ antymonopolowy decyzją Nr RKR-5/2007 uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, wskazaną w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działanie Tesco, polegające na stosowaniu
reklamy wprowadzającej w błąd konsumentów poprzez zamieszczenie w gazetce reklamowej wydawanej przez przedsiębiorcę,
obowiązującej w okresie od 20 do 26 lipca 2006 r. reklamy informującej konsumentów o możliwości zakupu kamery JVC GR-D 320
z kolorowym wizjerem, podczas gdy faktycznie sprzedawana była kamera JVC GR-D 320E z wizjerem czarno-białym, co stanowi
naruszenie art. 3 ust. 1 i 2 i art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i stwierdził zaniechanie jej stosowania
z dniem 26 lipca 2006 r. Od decyzji tej Tesco złożyło odwołanie.
W toku kontroli przeprowadzonej w markecie Tesco przy ul. Kapelanka 56 w Krakowie w dniach 2-3 stycznia 2007 r. MWIIH ustalił,
iż sprzedawca udzielał nieprawdziwej i niepełnej informacji co do symbolu kamery i rodzaju posiadanego przez nią wizjera.
W ocenie organu antymonopolowego, skoro sprzedawca po 5 miesiącach od zakończenia promocji, będącej przedmiotem
zainteresowania organu antymonopolowego w toku wcześniej prowadzonego postępowania, nadal udzielał konsumentom informacji,
iż kamera sprzedawana w hipermarkecie Tesco w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 posiada kolorowy wizjer należy uznać, iż Tesco
świadomie udzielało konsumentom nierzetelnej, nieprawdziwej i niepełnej informacji. Działanie takie stoi - zdaniem organu
antymonopolowego - w sprzeczności z uczciwością kupiecką oraz zasadami etyki zawodowej.
Należy w ocenie działań Tesco wziąć pod uwagę dodatkowo fakt, iż w kontrolowanym hipermarkecie w Krakowie niemożliwe było
zapoznanie się z instrukcją obsługi i sprawdzenie pracy kamery, a co za tym idzie przeprowadzenie weryfikacji cech opisanych przez
sprzedawcę - przed dokonaniem zakupu. Konsument otrzymywał od sprzedawcy specjalistycznego stoiska - butiku RTV nierzetelne,
nieprawdziwe i niepełne informacje co do cechy produktu - JVC GR-D 320E.
Ponadto, odstępując od podania na tabliczce cenowej pełnego symbolu kamery, Tesco udzielało konsumentom niepełnej
informacji o towarze i tym samym odebrało im możliwość zapoznania się z instrukcją obsługi zamieszczoną na stronie internetowej
producenta. Na stronie tej instrukcja oznaczona była bowiem pełnym symbolem kamery, tj. JVC GR-D 320E.
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Działanie, z jakim mamy do czynienia w przypadku Tesco zostało określone w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów - udzielanie konsumentom nierzetelnej, nieprawdziwej
i niepełnej informacji. Działanie Tesco, jako sprzedawcy polegające na udzielaniu konsumentom nierzetelnej, nieprawdziwej i niepełnej
informacji co do symbolu i cechy kamery - w ocenie organu antymonopolowego - narusza art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprzedawca - zgodnie z tym przepisem - jest bowiem zobowiązany udzielać kupującemu
jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji.
Ponadto opisane działanie Spółki należy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, gdyż jest sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami kupieckimi. Narusza ono interes klienta - potencjalnego
nabywcy przedmiotowej kamery, gdyż otrzymuje on towar niższej klasy niż wynika to z - nieweryfikowalnych przez dokonaniem zakupu
- informacji otrzymanych od sprzedawcy.
Należy dodatkowo zwrócić uwagę, iż mamy w tym przypadku do czynienia nie tylko z naruszeniem przepisów krajowych, ale
również z nieuczciwymi praktykami handlowymi, o których mowa w art. 5, 6 i 7 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.
Bezprawność działań Tesco należy ponadto ocenić pod kątem naruszenia art. 3 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie
warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenia jego jakości,
kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
Sprzedaż przedmiotowej kamery odbywała się na specjalistycznym stoisku - w butiku RTV. Jak poinformował organ
antymonopolowy konsument, a sprawdził w toku kontroli MWIIH - na stoisku tym nie było możliwości sprawdzenia pracy kamery.
Jak tłumaczył sprzedawca, w kamerze brak było baterii.
Ze względu na fakt, iż w instrukcji obsługi kamery wymienione są w formie obrazkowej i tekstowej informacje o dołączonym przez
producenta wyposażeniu kamery, niedostępność jej przed dokonaniem zakupu pozbawiła konsumenta możliwości sprawdzenia
kompletności towaru. Z informacji uzyskanej od konsumenta i potwierdzonej w toku kontroli MWIIH sprawdzenie sprzętu było
możliwe dopiero po dokonaniu zakupu, za stanowiskami kasowymi w punkcie serwisowym. Zatem Spółka jako sprzedawca
w hipermarkecie Tesco w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 nie zapewniła konsumentom w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków
techniczno-organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego - kamery JVC GR-D320E i sprawdzenia jej
jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów, tj. działała niezgodnie z art. 3 ust. 3
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Wyjaśnienia Tesco, iż mimo braku baterii możliwe było sprawdzenie pracy kamery poprzez podłączenie do gniazda prądowego nie
znajduje potwierdzenia w informacjach uzyskanych od konsumenta, ani też w protokole kontroli MWIIH. Kontrola kamery w punkcie
serwisowym znajdującym się poza kasami, czyli po dokonaniu transakcji sprzedaży, nie spełnia wymogu wyżej cytowanego przepisu,
ponieważ możliwość taką winien posiadać konsument w miejscu sprzedaży.
Konsument przed sprawdzeniem kamery musi zapłacić za towar. Każdy zatem zwrot po dokonaniu sprawdzenia naraża
konsumenta na dodatkowe niedogodności chociażby w postaci procedury zwrotu towaru, spisania protokołu, zwrotu gotówki lub
anulacji transakcji dokonanej kartą płatniczą/kredytową. Musi on podjąć odrębne postępowanie reklamacyjne dla dochodzenia
roszczeń, do którego to postępowania by nie doszło jeżeli - zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej - sprzedawca w miejscu sprzedaży zapewniłby odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne do sprawdzenia
kamery. Brak w butiku RTV instrukcji obsługi tego sprzętu powodował, iż niemożliwe było sprawdzenie przez konsumenta przed
dokonaniem zakupu kompletności sprzedawanej kamery pod względem wyposażenia. […]
Reasumując - działania Tesco w hipermarkecie w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 polegające na naruszeniu obowiązku udzielania
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, poprzez niepodanie na wywieszce cenowej pełnego symbolu kamery, tj. JVC
DV GR-320E, a jedynie symbol JVC DV GR-320 oraz udzielanie przez sprzedawcę nieprawdziwej informacji co do rodzaju wizjera
posiadanego przez kamerę JVC DV GR-320E są czynem nieuczciwej konkurencji określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz naruszają art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Zostały również określone jako zakazane, nieuczciwe praktyki handlowe w art. 5, 6 i 7 dyrektywy o nieuczciwych praktykach
handlowych.
Natomiast działania Tesco polegające na niezapewnieniu konsumentom w miejscu sprzedaży - przed dokonaniem zakupu warunków techniczno-organizacyjnych do sprawdzenia funkcjonowania mechanizmów i podzespołów kamery JVC DV GR-320E oraz
kontroli jej kompletności na podstawie instrukcji obsługi są bezprawne, ponieważ naruszają przepis art. 3 ust. 3 ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
[…] Tym samym spełniona została pierwsza przesłanka z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
tj. bezprawność działań przedsiębiorcy.
Dokonując analizy drugiej przesłanki zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
należy udowodnić, iż opisane powyżej działania Tesco godzą w zbiorowe interesy konsumentów i rodzą po ich stronie niekorzystne
skutki.
Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia, gdy skutkami bezprawnych działań przedsiębiorców
dotknięty jest szeroki krąg odbiorców - konsumentów, gdy działania godzą w interesy każdego, bliżej nieokreślonego, traktowanego
in abstracto konsumenta. Zbiorowy interes konsumentów oznacza interes dotyczący ogółu, a naruszenie tego interesu może mieć
miejsce, gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów dotknięty jest szerszy krąg uczestników
rynku.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w odniesieniu do konsumentów chroni ich interesy jako zjawiska o charakterze
instytucjonalnym, zbiorowym. Do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów konieczne jest, by działanie przedsiębiorcy zostało
skierowane nie do konkretnego adresata, lecz do adresata, którego nie da się z góry oznaczyć indywidualnie. Wobec tego działanie to
jest w stanie wywołać niekorzystne następstwa w odniesieniu do każdego z konsumentów (a nie jedynie wobec określonego
konsumenta) i zagraża ono, przynajmniej potencjalnie, interesom każdego z członków zbiorowości konsumentów.
Przyjąć zatem należy, że ze zbiorowymi interesami konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy działania przedsiębiorcy są
powszechne i mogą dotknąć każdego potencjalnego klienta przedsiębiorcy - czyli konsumenta. […]
W świetle powyższego, należy przyjąć, że w niniejszej sprawie bez wątpienia mamy do czynienia z godzeniem w zbiorowe interesy
tych wszystkich konsumentów, którzy potencjalnie mogli być zainteresowani zakupem przedmiotowej kamery w hipermarkecie Tesco
zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 i otrzymali nierzetelne, nieprawdziwe i niepełne informacje, jak również przed
zapłaceniem za towar nie mogli sprawdzić jego cech i kompletności.
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Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Tesco, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z indywidualnym interesem
konsumenta, a nie z interesem zbiorowym. W toku postępowania nie był analizowany bowiem jeden przypadek, a potencjalne przypadki
bezprawności działań wobec konsumentów, jakie mogły mieć miejsce w związku z zachowaniem Tesco jako sprzedawcy w hipermarkecie
w Krakowie przy ul. Kapelanka 56.
Należy zwrócić uwagę, iż pomiędzy skargą konsumenta a kontrolą przeprowadzoną przez MWIIH upłynęło kilka tygodni, a informacje
udzielane przez sprzedawcę butiku RTV oraz możliwości sprawdzenia sprzętu w tym okresie były identyczne.
Ponadto od 20 lipca 2006 r., tj. od daty rozpoczęcia promocyjnej sprzedaży przedmiotowej kamery, Tesco wiedziało, iż ten typ
urządzenia wyposażony jest w wizjer czarno-biały. W okresie kilku tygodni, tj. od skargi konsumenta do kontroli przeprowadzonej przez
MWIIH, nie uległy również zmianie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające sprawdzenie kamery.
Widoczne jest więc, że bezprawne zachowanie Spółki nie dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy mają charakter
jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, lecz mamy do czynienia z naruszonymi uprawnieniami kręgu
konsumentów - potencjalnych nabywców przedmiotowej kamery, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy
faktycznych lub potencjalnych kontrahentów Tesco w hipermarkecie w Krakowie przy ul. Kapelanka 56.
Zrozumiałe jest, że sprzedawca zachęca do nabywania danego towaru, należy jednak wskazać, iż rolą przekazu informacyjnego
jest nie tylko promowanie tego produktu i namawianie konsumentów do jego zakupu, ale również rzetelne i zgodne z prawdą
informowanie o rodzaju i cechach towaru oraz zapewnienie warunków, które pozwalają na przemyślany zakup. Tak nakazuje uczciwość
kupiecka i etyka zawodowa.
Zakwestionowane przez Prezesa UOKiK działanie Spółki jest działaniem godzącym w interesy konsumentów, którzy nabywali
kamerę o innym symbolu oraz gorszym parametrze technicznym niż wynikało to z tabliczki cenowej i informacji udzielonej przez
sprzedawcę. Ze względu na niedostępność instrukcji obsługi nie mieli ponadto - przed zapłaceniem za towar - możliwości sprawdzenia
kompletności towaru.
Zatem wypełniona została dyspozycja drugiej przesłanki niezbędnej do stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, zakazanej art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. godzenia
przez przedsiębiorcę swoimi działaniami w zbiorowy interes konsumentów.
Wobec łącznego spełnienia obu przesłanek organ antymonopolowy zakwalifikował działanie przedsiębiorcy jako praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
30
DECYZJA
z dnia 15 maja 2007 r.
w sprawie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję
przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie
(Nr RPZ -29/2007)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej
ustawy i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i
rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Bronisława Ł.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Memento Mori Usługi pogrzebowe”, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję, określoną w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, nadużywanie
przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie pozycji dominującej na rynku usług cmentarnych na
cmentarzu parafialnym w Luboniu-Żabikowie, poprzez uniemożliwienie przedsiębiorcom pogrzebowym wykonywania usług
pogrzebowych na tym cmentarzu, polegających na kopaniu mogił grzebalnych i nakazuje się jej zaniechanie.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zw. z naruszeniem art. 8 ust. 2 pkt 5 ww.
ustawy oraz stosownie do art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nakłada się na
Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie karę pieniężną w wysokości 2.850,00 zł płatną do budżetu
państwa.
III. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, kosztami postępowania antymonopolowego obciąża się Parafię
Rzymskokatolicką p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie i z tego tytułu zobowiązuje się ww. podmiot do zwrotu na rzecz
Bronisława Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Memento Mori Usługi pogrzebowe” kwoty 500 zł.

UZASADNIENIE
W dniu 26 lipca 2006 r. do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu wpłynął wniosek Bronisława Ł.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Memento Mori Usługi pogrzebowe” z siedzibą w Luboniu, o wszczęcie
postępowania antymonopolowego przeciwko Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie. Wnioskodawca
podniósł we wniosku zarzut stosowania przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie - zarządcę cmentarza
parafialnego w Żabikowie (zwanego dalej „Zarządcą”) - praktyk ograniczających konkurencję, polegających na zakazaniu
wnioskodawcy wstępu na cmentarz parafialny w Żabikowie celem wykopania grobu i zorganizowania ceremonii pochowania zwłok.
Z uzasadnienia wniosku wynika, iż Zarządca zastrzegł dla pracowników parafii prawo do kopania grobów i prowadzenia ceremonii
pogrzebowych na cmentarzu, uzależniając jednocześnie ewentualny wstęp wnioskodawcy na cmentarz, celem wykonania usług
pogrzebowych, od swojej każdorazowej zgody. Wnioskodawca podniósł również zarzut różnicowania przez Zarządcę opłat za
udostępnienie infrastruktury cmentarza. […]
Prezes Urzędu postanowieniem z dnia 28 lipca 2006 r. wszczął postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy
działania Parafii św. Barbary w Żabikowie uzasadniają wszczęcie postępowania antymonopolowego. […]
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W ocenie Prezesa Urzędu, zgromadzone dowody uzasadniały wszczęcie postępowania antymonopolowego, co uczyniono
postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2006 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie zarzucono nadużywanie
pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych, polegające na ograniczeniu przedsiębiorcom pogrzebowym dostępu do
świadczenia usług polegających na kopaniu, budowie i przebudowie grobów na cmentarzu parafialnym oraz na zastrzeżeniu na rzecz
administratora cmentarza wyłączności kopania grobów, zróżnicowaniu opłat uiszczanych przez przedsiębiorców świadczących usługi
pogrzebowe za korzystanie z infrastruktury cmentarnej, tj. naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W toku postępowania […] wnioskodawca w piśmie z 15 lutego 2007 r. cofnął wniosek o wszczęcie postępowania
antymonopolowego w części dotyczącej zarzutu zróżnicowania opłat wnoszonych przez przedsiębiorców świadczących usługi
pogrzebowe za korzystanie z infrastruktury cmentarnej. W tym zakresie, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, postępowanie umorzono. […]
W niniejszej sprawie, działania Parafii p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie doprowadziły do zaburzenia funkcjonowania rynku
poprzez faktyczną wyłączność zarządcy cmentarza na wykonywanie usługi pogrzebowej w postaci kopania i zasypywania mogił
grzebalnych. Działania Zarządcy w tym zakresie utrudniają lub ograniczają konkurencję nie tylko wnioskodawcy, lecz wszystkim
potencjalnym przedsiębiorcom, którzy chcieliby wykonywać na tym cmentarzu usługi pogrzebowe. Zachowanie takie narusza również
interesy nieoznaczonego kręgu osób mogących skorzystać z usług pogrzebowych, którzy będą narażeni na uiszczenie opłat, których
wielkość nie została ukształtowana w warunkach wolnej konkurencji, lecz narzucona przez podmiot posiadający pozycję dominującą.
Wobec powyższego, niniejsze postępowanie antymonopolowe toczy się w interesie publicznym, a decyzja chroni konkurencję jako
zjawisko o charakterze instytucjonalnym.
Art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odnosi się do nadużywania pozycji dominującej przez jednego lub kilku
przedsiębiorców. Odnosząc się do tego warunku, Zarządca zakwestionował w pierwszej kolejności właśnie sam fakt potraktowania go
jako przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a wspomnianej ustawy. Oparto się tu na zaprzeczeniu, jakoby Zarządca organizował lub
świadczył usługi o charakterze użyteczności publicznej. Zauważono, że skoro cmentarz parafialny Parafii p.w. Św. Barbary nie jest
jedynym cmentarzem na terenie Lubonia (w 2005 r. otwarto tam cmentarz komunalny), osoby pragnące skorzystać z usług
cmentarnych mają swobodne prawo wyboru pomiędzy zarządcami cmentarzy. Poza tym, zarządca cmentarza wyznaniowego ma
prawo odmówić pochówku rodzinom osób innego wyznania (art. 8 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Przesłanki te,
zdaniem Zarządcy, wskazują na to, iż cmentarz parafialny w Luboniu-Żabikowie nie służy zaspokajaniu potrzeb ogółu (brak warunku
„użyteczności publicznej”), a jedynie ściśle określonej grupy, czyli członków społeczności rzymskokatolickiej. W związku z niespełnianiem
wymogu z art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, parafia nie może być traktowana jako przedsiębiorca.
Pogląd ten nie zasługuje jednak na uwzględnienie. W ocenie Prezesa Urzędu kwestią bezsporną jest, iż w zakresie świadczenia usług
pogrzebowych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie przyznać należy przymiot przedsiębiorcy w rozumieniu
wspomnianego przepisu. Przyznanie podmiotowi cech „przedsiębiorcy” opiera się tu na konieczności wystąpienia przesłanki w postaci
„organizowania usług o charakterze użyteczności publicznej”. Do usług takich należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa,
a do takich zaliczyć należy prawo do pochowania zwłok. Jednocześnie za bezzasadny należy uznać argument, jakoby o braku tej
przesłanki po stronie Zarządcy świadczył fakt, iż usługi te skierowane są do ściśle określonego kręgu adresatów, jakim są członkowie
społeczności rzymskokatolickiej. Mimo bowiem, iż krąg odbiorców wyznaczany jest pewnymi kryteriami, takimi jak np. wyznanie, nie
oznacza to, że usługi te dotyczą jednostki bądź ściśle wyodrębnionej grupy. Mimo pewnych ograniczeń dokładne określenie liczby
odbiorców usług nie jest możliwe. […]
W omawianej sprawie rynkiem właściwym w ujęciu przedmiotowym będzie rynek usług cmentarnych. […] Miejscem wykonywania
usług przez Zarządcę jest cmentarz parafialny w Luboniu-Żabikowie. Stanowi on właściwy w niniejszej sprawie rynek w ujęciu
geograficznym. Nawiązując w tym miejscu do wcześniejszych rozważań dodać można, iż nie ma wpływu na takie ustalenie rynku
w ujęciu geograficznym fakt, iż w Luboniu otwarto w 2005 r. cmentarz komunalny. W ocenie Prezesa Urzędu nie wywiera to bowiem
żadnego wpływu na czynniki decydujące o wyborze cmentarza, które pozostają te same. Pomimo więc istnienia cmentarza
komunalnego, względy takie, jak wola zmarłego, prestiż cmentarza czy istnienie grobów bliskich zachowują na tyle silne znaczenie, że nie
można mówić o konkurencyjności pomiędzy zarządcami cmentarzy jako elemencie decydującym o wyborze miejsca pochówku. […]
Na tak określonym przedmiotowo i geograficznie rynku przedsiębiorca, zdaniem organu antymonopolowego, posiada pozycję
dominującą. […]
Stwierdzenie istnienia pozycji dominującej należy zacząć od uwagi, iż przedsiębiorca działa w sytuacji naturalnego monopolu na
rynku wykonywania usług cmentarnych. Wynika to bowiem z samego charakteru tego typu usług, iż mogą być one świadczone jedynie
przez zarządców cmentarzy.
Na rynku usług pogrzebowych spotyka się jednak z konkurencją ze strony innych podmiotów, w tym wnioskodawcy. Charakter
tych usług nie stawia bowiem wymogu, by były one wykonywane jedynie przez zarządców cmentarzy, a wręcz przeciwnie - rynek ich
świadczenia powinien być konkurencyjny tak, by konsumenci mieli możliwość wyboru usługodawcy i wybrania najbardziej korzystnej
oferty. Jednakże przedsiębiorca wykorzystując swoją pozycję w zakresie wyłączności na wykonywanie usług cmentarnych, wpłynął na
ograniczenie konkurencji na, z założenia konkurencyjnym, rynku usług pogrzebowych, zakazując innym podmiotom wykonywania ich
w pełnym zakresie. […]
Za wstęp na cmentarz Zarządca pobiera od przedsiębiorców opłatę. Pokwitowania wystawiane przez Parafię opatrzone są
zapisem: „za obsługę ceremonii pogrzebowej na cmentarzu parafialnym św. Barbary”. Zarządca, z uwagi na spoczywające na nim
obowiązki związane z utrzymaniem infrastruktury cmentarnej, jest w pełni uprawniony do pobierania opłat od przedsiębiorców
pogrzebowych za korzystanie z tej infrastruktury. Jednakże w tym wypadku, zgodnie z oświadczeniem samego Zarządcy, uiszczenie
wspomnianej opłaty przez przedsiębiorcę wykonującego usługi pogrzebowe nie oznacza automatycznie, iż może on wykonywać
zlecone przez rodzinę czynności pogrzebowe. Nasuwa się tutaj oczywista wątpliwość co do samego charakteru tej opłaty, skoro
pomimo uzyskania zgody na obsługę ceremonii, wnioskodawca i tak nie nabywa prawa do kopania i zasypywania mogiły. Niejasność
dotyczy zresztą samego tytułu jej wniesienia, mianowicie: „za obsługę ceremonii pogrzebowej na cmentarzu parafialnym
św. Barbary”. Sformułowanie to jasno oznacza, iż przedsiębiorca obowiązany jest uiścić pewną kwotę, by w ogóle nabyć prawo
do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej, do wykonywania której, jak wykazano, na równych zasadach powinny być dopuszczone
wszystkie podmioty. Pobieranie tej opłaty nie jest jednak przedmiotem zarzutów w tym postępowaniu.
W ocenie Prezesa Urzędu, zebrane dowody wskazują na to, iż Zarządca wykorzystując pozycję dominującą na rynku usług
cmentarnych, zakłóca funkcjonowanie konkurencji na rynku usług pogrzebowych. Wykorzystując fakt wyłączności na wykonywanie
pewnych elementów pochówku, przedsiębiorca skutecznie przeciwdziałał ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania
bądź rozwoju konkurencji poprzez utrudnianie, a wręcz faktycznie uniemożliwianie innym podmiotom wykonywania usług na rynku
usług pogrzebowych w postaci kopania i zasypywania grobów. Zachowanie takie musi być kwalifikowane jako naruszenie art. 8 ust. 2
pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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Jak zauważono, na rynku usług pogrzebowych powinny zostać stworzone warunki do istnienia konkurencji. Tłumaczenie, iż
zachowanie Zarządcy podyktowane jest konieczną troską o poszanowanie miejsca świętego, jakim jest cmentarz oraz wskazywanie
odpowiedzialności Zarządcy za przebieg całego pogrzebu nie może uzasadniać, w ocenie Prezesa Urzędu, utrudnień lub odmowy
dostępu do świadczenia usług pogrzebowych przez inne podmioty na zasadach wolnej konkurencji. […]
Na decyzję o nałożeniu kary miał w tym przypadku wpływ głównie fakt, iż, jak wskazano wcześniej, utrudnianie dostępu do
świadczenia usług pogrzebowych w postaci kopania i zasypywania grobów, dotyczyło praktycznie każdego przypadku, gdy inni
przedsiębiorcy obsługiwali ceremonię pogrzebową. Zarządca konsekwentnie odmawiał innym podmiotom prawa do świadczenia tych
usług, pomimo deklaracji, iż świadomy jest nieuprawnionego charakteru takiego postępowania. Zachowanie Zarządcy było więc
wyraźnie zamierzone i miało na celu wyeliminowanie innych podmiotów z rynku świadczenia wspomnianych usług. […] Jednakże
z uwagi na to, iż przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług pogrzebowych przez Zarządcę wahają się i są uzależnione od
jednostkowej sytuacji ekonomicznej osoby uiszczającej opłaty za ceremonię pogrzebową, trudno oszacować wielkość przychodu, jaki
uzyskano ze świadczenia tychże usług. Na wysokość kary wpłynął również fakt, iż naruszenie przez Zarządcę zasad konkurencji
dotyczyło utrudniania dostępu do wykonywania tylko części usług pogrzebowych, nie zaś całkowitego wykluczenia innych
przedsiębiorców z rynku. Z tych powodów Prezes Urzędu uznał, iż kara pieniężna powinna w przedmiotowej sprawie spełnić głównie
funkcje prewencyjno-wychowawcze. Uznano tym samym, iż kwota w wysokości 2.850,00 zł, czyli ok. 1% maksymalnej wysokości
kary, będzie zarówno wystarczająco odczuwalna, jak i zachowa walor edukacyjny. […]
31
DECYZJA
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
przez Carrefour Nederland B.V. w Amsterdamie kontroli nad Ahold Polska Sp. z o.o. w Krakowie
(Nr DOK-86/2007)
I. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania
antymonopolowego wszczętego na wniosek Carrefour Nederland B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Carrefour Nederland B.V.
z siedzibą w Amsterdamie kontroli nad Ahold Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod warunkiem wyzbycia się przez Carrefour
Nederland B.V. wszelkich praw, w tym prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, prawa najmu, do następujących
sklepów:
1. Champion w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Armii Krajowej 15,
2. Albert w Jaworznie przy ul. Olszewskiego 2a,
3. Albert w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej 40,
4. Carrefour w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 30d,
5. Hypernova w Pabianicach przy ul. Zamkowej 31,
6. Albert w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 21a,
7. Champion w Sochaczewie przy al. 600-lecia 40,
8. Hypernova w Zamościu przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 4,
9. Albert w Zamościu przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 13,
w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. Wyzbycie się powyższych praw może nastąpić wyłącznie na rzecz niezależnego inwestora
nie pozostającego z Carrefour Nederland B.V. z siedzibą w Amsterdamie ani też z żadną ze spółek z grupy Carrefour w relacji
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
II. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK nakłada na Carrefour Nederland B.V. z siedzibą
w Amsterdamie obowiązek złożenia Prezesowi UOKiK informacji o realizacji warunku, o którym mowa pkt I sentencji, w terminie do
dnia 31 stycznia 2009 r.
UZASADNIENIE
W dniu 11 kwietnia 2007 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji
przedsiębiorców, polegającej na przejęciu przez Carrefour Nederland B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej „Carrefour Nederland” lub
„Wnioskodawca”) kontroli nad Ahold Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Ahold Polska”), poprzez nabycie 100% udziałów
w kapitale zakładowym tej Spółki.
W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem
łączny obrót członków grup kapitałowych uczestników koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekraczał
wartość określoną w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej „ustawa o ochronie
konkurencji”), tj. równowartość 50 mln euro, przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą poprzez nabycie udziałów jest jednym ze sposobów
koncentracji określonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, oraz że nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność
z katalogu przesłanek wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, powodująca odstąpienie od konieczności zgłoszenia
zamiaru koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”)
wszczął postępowanie antymonopolowe w niniejszej sprawie, o czym - zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego - zawiadomił stronę pismem z dnia 20 kwietnia 2007 r.
W dniu 21 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis art. 131
ust. 1 tej ustawy stanowi, iż do postępowań wszczętych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i nie zakończonych do dnia
wejścia w życie przepisów nowej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Stosownie natomiast do treści art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji, wszczęte na
podstawie ustawy o ochronie konkurencji, umarza się w przypadku, gdy zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia na
podstawie przepisów nowej ustawy. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie ma miejsca, a zatem ocena zamiaru koncentracji
zgłoszonej przez Carrefour Nederland powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji. […]
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Zgłoszenie zamiaru koncentracji zostało przekazane Prezesowi Urzędu do rozpatrzenia na jego wniosek decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 10 kwietnia 2007 r. na mocy artykułu 9 ust. 3 rozporządzenia Rady 139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorców.
Zgłoszona koncentracja zostanie dokonana na podstawie umowy z dnia 26 stycznia 2007 r. zawartej między Carrefour Nederland
oraz Ahold Polska B.V. z siedzibą w Zaandam, Holandia, spółką dominującą wobec Ahold Polska, i Koninklijke Ahold N.V., która jest
spółką-matką grupy kapitałowej Ahold. W wyniku koncentracji Carrefour Nederland nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym
Ahold Polska, co oznacza, że Carrefour Nederland przejmie kontrolę nad 183 supermarketami działającymi dotychczas pod znakiem
ALBERT, 15 mini-hipermarketami działającymi pod znakiem HYPERNOVA oraz 4 stacjami benzynowymi. […]
Carrefour Nederland należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi Carrefour S.A. z siedzibą w Paryżu, spółka notowana na
giełdzie paryskiej, przy czym żaden z akcjonariuszy nie ma ani de iure, ani de facto prawa weta w stosunku do polityki handlowej Spółki.
Główną działalnością Carrefour Nederland jest działalność holdingowa i finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach zajmujących
się sprzedażą detaliczną towarów konsumpcyjnych. […] W Europie Grupa ma wiodącą pozycję w dziedzinie sprzedaży detalicznej
poprzez nowoczesne kanały dystrybucji, natomiast na świecie zajmuje drugie miejsce za amerykańską siecią Wal-Mart.
W Polsce Grupa Carrefour rozpoczęła działalność w 1997 r. i obecnie posiada 42 hipermarkety oraz 83 supermarkety, które
prowadzą sprzedaż pod szyldami Carrefour, Carrefour Express, Champion i Globi. W sklepach tych oferowane są artykuły spożywcze,
kosmetyki, chemia gospodarcza, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV oraz odzież. Ponadto Grupa posiada 26 stacji
benzynowych usytuowanych przy własnych sklepach. […]
Jak wynika z informacji przedstawionych na stronie internetowej, sklepy należące do Carrefour Polska oferują 45.000 pozycji
asortymentowych pochodzących od ponad 2.000 dostawców.
Na liście Top 50 największych firm handlu detalicznego w Polsce w 2006 r., opracowanej przez redakcję „Detal Dzisiaj Network”
(„Detal Dzisiaj Network” nr 8 z dnia 26 kwietnia 2007 r.), Carrefour Polska zajmuje 4 miejsce ze względu na wielkość sprzedaży
osiągniętej w tym roku (za Metro Group, Jeronimo Martins Dystrybucja i Tesco Polska).
Ahold Polska jest spółką zależną Ahold Polska B.V. z siedzibą w Zaandam, Holandia, która należy do grupy Ahold. Spółką matką
grupy Ahold jest Koninklijke Ahold N.V., która jest publiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Holandii,
z notowaniami akcji lub kwitów depozytowych na giełdach w Amsterdamie (AEX), Nowym Jorku (NYSE) i Zurychu (SWX). Grupa Ahold
prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Portugalii,
Skandynawii oraz państwach basenu Morza Bałtyckiego, w Polsce, Czechach oraz na Słowacji.
W Polsce Grupa Ahold posiada - poza Ahold Polska - następujące spółki zależne: Ahold Back Office Services Sp. z o.o. (dzia³alnoœæ
ksiêgowa, spó³ka zale¿na w 100% od Ahold Polska B.V., Holandia), Euro Mall Sosnowiec Hyper Sp. z o.o. w likwidacji (spó³ka zale¿na
w 100% od Ahold Real Estate Poland B.V., Holandia), Ahold Real Estate Letting Sp. z o.o. w likwidacji (spó³ka zale¿na w 100% od Ahold
Real Estate Poland B.V.Holandia).
Ahold Polska powstała w 1995 r. i obecnie na obszarze Polski prowadzi 183 supermarkety pod znakiem Albert, z czego
13 supermarketów działa w ramach sieci franchisingowej, 15 mini-hipermarketów pod znakiem Hypernova oraz 4 stacje benzynowe.
Ahold Polska prowadzi działalność w zakresie: hurtowego zakupu towarów, sprzedaży detalicznej towarów konsumpcyjnych codziennego
użytku i usług z tym związanych oraz budownictwa nieruchomości handlowych, tj. w zakresie budowania sklepów (przez dział wewnętrzny
Ahold Polska).
Na wspomnianej liście Top 50 największych firm handlu detalicznego w Polsce w 2006 r. Grupa Ahold zajmuje 9 pozycję ze
względu na wielkość sprzedaży osiągniętej w tym roku. […]
Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność na rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych
codziennego użytku (dalej „AKCU”) i realizują ją w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. hiper- i supermarketach. Hipermarkety,
supermarkety i sklepy dyskontowe stanowią tzw. nowoczesny kanał dystrybucji (dalej „rynek HSD”). Z uwagi na rosnące znaczenie
sprzedaży realizowanej w obiektach HSD […] w porównaniu z handlem tradycyjnym, organ antymonopolowy uznał, że tę formę
sprzedaży należy wskazać jako odrębny rynek właściwy dla przedmiotowej koncentracji. Powyższe stanowisko jest zgodne z linią
orzeczniczą Komisji Europejskiej, która przyjmuje analogiczną definicję rynku w wielu swoich decyzjach dotyczących koncentracji
z udziałem sieci handlowych […].
Prowadzenie działalności na ww. rynku sprzedaży detalicznej powoduje w sposób oczywisty konieczność uczestniczenia w rynku
nabywania AKCU w celu odsprzedaży, czyli w rynku zaopatrzenia w te produkty. Ponadto prowadzona w Polsce działalność
uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży detalicznej paliw na stacjach benzynowych. Dla przedmiotowej
koncentracji ww. rynki należy zatem uznać za rynki właściwe w aspekcie produktowym. Zasięg geograficzny ww. rynków właściwych
dla przedmiotowej koncentracji jest odmienny dla każdego z nich. […]
Zgodnie z praktyką Komisji Europejskiej […] oraz Prezesa Urzędu […] właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia
w AKCU jest rynek krajowy, ze względu na preferencje konsumentów, kanały dystrybucyjne oraz cenę, choć w niektórych przypadkach,
ze względu na rodzaj produktu może to być także rynek lokalny lub europejski. W przypadku tych koncentracji właściwy rynek geograficzny
ma zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium
Polski. Oszacowanie udziału uczestników koncentracji w tym rynku poprzez odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego
rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotyczących tej łącznej
wartości. W tej sytuacji konieczne jest oparcie tego oszacowania na odniesieniu się do udziału uczestników koncentracji w rynku
sprzedaży detalicznej AKCU. Odniesienie takie jest możliwe, bowiem rynek zaopatrzenia w AKCU jest rynkiem szerszym niż rynek
sprzedaży detalicznej, a tym bardziej niż rynek HSD. Powyższe stwierdzenie wynika z faktu, że rynek zaopatrzenia w AKCU obejmuje
sprzedaż tych wyrobów przez producentów takim klientom, jak: sieci handlowe, hurtownie, restauracje, wyspecjalizowane sklepy i
przedsiębiorstwa cateringowe, a zatem nie jest ograniczony wyłącznie do detalicznych sprzedawców artykułów konsumpcyjnych, lecz
obejmuje także innych nabywców AKCU. Około 50% dóbr dostępnych w Polsce jest kupowane przez innych nabywców niż
hurtownicy i detaliści […]. Zakładając, że rynek zaopatrzenia jest rynkiem szerszym niż rynek sprzedaży detalicznej AKCU, w którym
mieści się rynek HSD, można przyjąć, iż udział uczestników rynku HSD w krajowym rynku zaopatrzenia nie jest większy niż udział tych
przedsiębiorców w krajowym rynku sprzedaży detalicznej AKCU.
Jak wynika z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę, szacunkowy udział - w oparciu o obroty osiągnięte w 2005 r. uczestników koncentracji w polskim rynku HSD obejmującym 20 największych sieci handlowych wynosi […]. Powyższe stwierdzenie
jest tym bardziej uzasadnione, że udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku sprzedaży detalicznej AKCU, tj. przy
uwzględnieniu innych niż tylko HSD form tej sprzedaży, są niższe.
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Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu na rodzaje produktów, sposób
ich wytwarzania oraz możliwość zmiany profilu produkcji przez producentów. Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 23 grupy
produktowe, jednak w sprawie koncentracji Metro/Geant Polska do ustalenia udziału przedsiębiorców w krajowym rynku zaopatrzenia
w AKCU przyjęty został podział na 9 najważniejszych grup produktowych. Taki podział został również przyjęty w decyzji Prezesa Urzędu
przy ocenie skutków koncentracji Tesco - Leader Price. […]
Rynek sprzedaży detalicznej paliw jest pod względem geograficznym rynkiem lokalnym. Carrefour Polska posiada 26 stacji
benzynowych w 25 miastach, natomiast do Aholda należą 4 stacje benzynowe w 4 miastach. Jedynym miastem, w którym obaj uczestnicy
koncentracji posiadają stacje benzynowe, jest Bydgoszcz. W mieście tym funkcjonuje 41 stacji benzynowych, zatem 2 stacje należące
do Carrefour Polska i 1 należąca do Ahold Polska stanowią mniej niż 8% tej liczby, wobec czego połączenie ich działalności nie naruszy
konkurencji na bydgoskim rynku sprzedaży detalicznej paliw. […]
Określając zasięg rynku HSD w aspekcie geograficznym należy wziąć pod uwagę fakt, że popyt na AKCU kreowany jest na
niewielkim obszarze, na którym indywidualny klient może swobodnie się przemieszczać, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów
ani nie poświęcając zbyt wiele czasu na zakupy. Przesądza to jednoznacznie kwestię określenia rynku właściwego w aspekcie
geograficznym jako rynku lokalnego, a w praktyce szeregu rynków lokalnych, na których funkcjonują obiekty handlowe uczestników
koncentracji. W szeregu postępowań w sprawach koncentracji z udziałem przedsiębiorców działających na rynku sprzedaży detalicznej
AKCU oraz na węższym rynku HSD Prezes Urzędu przyjął, że rynek lokalny obejmuje swym zasięgiem obszar położony w promieniu
ok. 30 min. jazdy samochodem do określonej placówki handlowej […]. Powyższe zgodne jest ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.
[…] W badaniach rynków lokalnych przeprowadzanych w krajach Unii Europejskiej (np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech)
przyjmowano, na podstawie badania opinii konsumentów, że czas przeznaczany na dotarcie do placówek handlowych, w których
dokonywane są zakupy artykułów codziennego użytku, nie powinien przekraczać 30 minut jazdy samochodem.
W jednej z ostatnich decyzji dotyczącej sprzedaży detalicznej AKCU, jak również rynku HSD w Czechach, tj. w sprawie
Tesco/Carrefour […], określając rynek lokalny Komisja Europejska zawęziła promień dojazdu do ok. 20 min. jazdy samochodem do
określonej placówki handlowej. W decyzji tej podkreślono również, że ocena poszczególnych rynków powinna być przeprowadzona
indywidualnie, po uwzględnieniu czynników lokalnych.
Kierując się powyższym wskazaniem Prezes Urzędu uznał, iż w przypadku przedmiotowej koncentracji należy rozpatrywać rynki
lokalne jako obszary położone w promieniu ok. 20-30 min. jazdy samochodem do określonej placówki handlowej. Należy przy tym
wyjaśnić, że rynki lokalne wyznaczone w powyższy sposób nie zawsze pokrywają się z obszarami miast, bowiem w przypadku
większych aglomeracji, w których funkcjonuje kilka sklepów należących do jednego właściciela, lokalizacja każdego z nich wyznacza
odmienny rynek lokalny. Zatem w większych aglomeracjach może występować kilka rynków lokalnych, odrębnych dla każdego obiektu
handlowego należącego do jednej sieci handlowej. Rynki te mogą zachodzić na siebie lub pokrywać się częściowo. W sytuacji, gdy
pokrywają się częściowo, obejmują inną liczbę sklepów, co powoduje, że na każdym z tych rynków występują inne warunki
konkurencji. Z tego względu w większych miastach pozycja rynkowa sieci handlowej szacowana jest dla każdego należącego do niej
obiektu handlowego.
Przyjmując przedstawione powyżej kryteria wyznaczania rynku lokalnego, organ antymonopolowy stwierdził, iż dla przedmiotowej
koncentracji rynkami właściwymi w aspekcie geograficznym są 182 wspólne rynki lokalne HSD […], przy czym Carrefour Polska lub
Ahold Polska są obecne w 171 miastach, natomiast ich działalność pokrywa się w 47 miastach. […]
Analiza danych przedstawionych przez Wnioskodawcę wykazała, że do swoich konkurentów - działających na wspólnych dla
uczestników koncentracji rynkach lokalnych HSD - zaliczył on wszystkie sklepy o powierzchni sprzedaży wynoszącej powyżej 300 m2.
Według definicji GUS supermarketem jest „sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m kw. do 2499 m kw. prowadzący sprzedaż
głównie w systemie samoobsługowym, szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykułów nieżywnościowych częstego
zakupu”. Biorąc pod uwagę powyższą definicję na wezwanie organu antymonopolowego Wnioskodawca przedstawił analizę
wszystkich rynków lokalnych HSD bez uwzględnienia placówek handlowych o powierzchni sprzedaży wynoszącej poniżej 400 m kw.
Po przeprowadzeniu analizy warunków konkurencji na wyznaczonych rynkach lokalnych HSD organ antymonopolowy uznał, że
skutki koncentracji oceniać należy w odniesieniu do rynków lokalnych wyznaczonych promieniem 20-30 min. jazdy samochodem.
Wpływ przedmiotowej koncentracji na każdy rozpatrywany rynek oceniono na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników
koncentracji szacowanej według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży, przy czym decydujące dla oceny skutków koncentracji były
wskaźniki najwyższe, czyli te, które wskazują na zagrożenie konkurencji w większym stopniu. […]
W przedmiotowej koncentracji rynkami właściwymi są - jak wcześniej ustalono - krajowy rynek zaopatrzenia w AKCU, lokalne
rynki HSD oraz lokalne rynki sprzedaży detalicznej paliw. […]
Zgodnie z definicją rynku właściwego, przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na 140 rynków
lokalnych HSD, bowiem na rynkach tych prowadzi do uzyskania przez jej uczestników łącznego udziału w wysokości wyższej niż 20%,
przy czym:
- na 79 rynkach lokalnych łączny udział Carrefour Polska i Ahold Polska mieści się w przedziale od 20% do 30%,
- na 49 rynkach lokalnych łączny udział Carrefour Polska i Ahold Polska przekracza 30%, ale nie przekracza 40%,
- na 12 rynkach lokalnych łączny udział Carrefour Polska i Ahold Polska przekracza 40%.
Rynki, w których łączny udział Carrefour Polska i Ahold Polska mieści się w przedziale od 20% do 30% położone są w obszarze
następujących miast: Bełchatów (2 rynki lokalne), Będzin, Bielsko-Biała (4 rynki lokalne), Bydgoszcz (2 z 4 rynków lokalnych), Bytom
(3 z 4 rynków lokalnych), Chorzów (1 z 2 rynków lokalnych), Chrzanów (2 rynki lokalne), Gdańsk (5 rynków lokalnych), Gliwice, Katowice
(6 rynków lokalnych), Łódź (11 z 13 rynków lokalnych), Mława (2 rynki lokalne), Piekary Śląskie, Poznań (5 z 12 rynków lokalnych), Ruda
Śląska (2 rynki lokalne), Rybnik (3 z 4 rynków lokalnych), Siemianowice (2 rynki lokalne), Sieradz (2 rynki lokalne), Sosnowiec
(1 z 4 rynków lokalnych), Świętochłowice, Tarnowskie Góry (2 rynki lokalne), Warszawa (15 z 36 rynków lokalnych), Wrocław (1 z 6
rynków lokalnych) i Zabrze (4 z 8 rynków lokalnych).
Na wszystkich ww. wspólnych rynkach lokalnych obok HSD należących do uczestników koncentracji funkcjonują sklepy innych
sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego kanału dystrybucji, np. Jeronimo Martins Dystrybucja (dalej „JMD” Biedronka),
Schwarz (Kaufland, Lidl), Auchan, Tesco (Savia, Tesco) i Metro (Real). Udziały rynkowe największych konkurentów mieszczą się
w przedziale od min. 14% do max. 47%.
W Bytomiu, Gliwicach, Sieradzu i Warszawie występują rynki, na których udziały uczestników są bliskie 30%.[…]
Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, że na rynkach lokalnych, na których Carrefour Polska i Ahold Polska osiągają łącznie
udziały rynkowe mieszczące się w przedziale od 20% do 30%, przedsiębiorcy ci spotykają się z konkurencją sklepów o podobnych
formatach, która stanowi przeciwwagę ich pozycji rynkowej, wobec czego przedmiotowa koncentracja nie spowoduje istotnego
ograniczenia konkurencji na tych rynkach.
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Spośród 140 wspólnych rynków lokalnych HSD, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, na 49 rynkach
łączny udział uczestników koncentracji przekracza 30%, ale nie wynosi więcej niż 40%. Rynki te położone są w następujących
miastach: Bydgoszcz (2 z 4 rynków lokalnych), Bytom (1 z 4 rynków lokalnych), Działdowo (2 rynki lokalne), Inowrocław (2 rynki lokalne),
Jaworzno (2 z 3 rynków lokalnych), Kraków (8 rynków lokalnych), Kraśnik (2 rynki lokalne), Kwidzyn (2 rynki lokalne), Mysłowice, Poznań
(2 z 12 rynków lokalnych), Starachowice (2 rynki lokalne), Tarnów (2 rynki lokalne), Warszawa (18 z 36 rynków lokalnych), Zabrze (3 z 4
rynków lokalnych).
Warunki konkurencji na rynkach, na których Carrefour Polska i Ahold Polska osiągają łączny udział w rynku (według kryterium
obrotu oraz powierzchni sprzedaży) w przedziale od 30% do 40% przedstawiają się następująco:
Bydgoszcz
[…] Na rynkach tych największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan) […],
- Schwarz (Kaufland, Lidl) […].
Udziały pozostałych konkurentów nie przekraczają 10%.
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji, bowiem udziały największego
konkurenta przewyższają łączne udziały uczestników koncentracji, a pozostałych konkurentów są rozłożone równomiernie.
Bytom
[…] Największymi konkurentami są:
- Metro (hipermarket Real) […],
- Schwarz (Kaufland, Lidl) […],
- JMD (Biedronka) […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji na wskazanym rynku z uwagi
na pozycje rynkowe konkurentów, których udziały są znaczące i rozłożone równomiernie.
Działdowo
W Działdowie znajduje się supermarket Champion należący do Carrefour Polska oraz supermarket Albert należący do Ahold Polska.
Rynki lokalne wyznaczone dla tych sklepów pokrywają się całkowicie. […] Uczestnicy koncentracji spotykają się z istotną konkurencją
ze strony trzech sieci handlowych:
- JMD (Biedronka) […],
- Plus […],
- Tesco (Leader Price) […].
Dodać należy, że w Działdowie planowana jest budowa supermarketu pod szyldem Intermarche (według informacji Urzędu Miasta
zostało wydane odpowiednie zezwolenie).
W opinii organu antymonopolowego struktura konkurencji stanowi wystarczającą przeciwwagę wobec pozycji rynkowej, jaką
posiadają wspólnie Carrefour Polska i Ahold Polska, a tym samym planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na
omawianym rynku lokalnym.
Inowrocław
W Inowrocławiu znajduje się supermarket Champion należący do Carrefour Polska oraz supermarket Albert należący do Ahold Polska.
Rynki lokalne wyznaczone dla tych sklepów pokrywają się całkowicie. […]. Największymi konkurentami są:
- Schwarz (Kaufland) […],
- JMD (Biedronka) […],
- Intermarche […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji, bowiem udziały największego
konkurenta przewyższają łączne udziały uczestników koncentracji, a pozostałych konkurentów są rozłożone równomiernie.
Jaworzno
Należące do Carrefour Polska i Ahold Polska HSD stanowią podstawę do wyznaczenia 2 nie pokrywających się całkowicie rynków
lokalnych w Jaworznie. […] Na pierwszym z ww. rynków największymi konkurentami są:
- Metro (Real) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […].
Na drugim z ww. rynków największymi konkurentami są:
- Schwarz (Kaufland, Lidl) […],
- JMD (Biedronka) […].
W opinii organu antymonopolowego struktura konkurencji na obydwu rynkach stanowi wystarczającą przeciwwagę wobec pozycji
rynkowej, jaką posiadają wspólnie Carrefour Polska i Ahold Polska, wobec czego planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla
konkurencji.
Kraków
Należące do Carrefour Polska i Ahold Polska sklepy stanowią podstawę do wyznaczenia 8 rynków lokalnych […]. Na wszystkich tych
rynkach uczestnicy koncentracji spotykają się z istotną konkurencją, bowiem na każdym z nich prowadzą działalność konkurencyjne
wobec uczestników koncentracji sieci handlowe. Największymi konkurentami są:
- Tesco (Tesco, Leader Price ) […],
- Metro (Real) […].
Ponadto w Krakowie obecne są inne sieci handlowe, których udziały nie przekraczają 10%.
W opinii organu antymonopolowego powyższa struktura konkurencji stanowi wystarczającą przeciwwagę wobec pozycji
rynkowej, jaką posiadają wspólnie Carrefour Polska i Ahold Polska, a tym samym planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla
konkurencji na rynkach lokalnych HSD w Krakowie.
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Kraśnik
Łączne udziały uczestników koncentracji w dwóch pokrywających się całkowicie rynkach lokalnych HSD wynoszą: […] Największymi
konkurentami są:
- JMD (Biedronka) [….],
- Schwarz (Lidl) […],
- Aldik […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji z uwagi na pozycje rynkowe
konkurentów, których udziały są znaczące i rozłożone równomiernie.
Kwidzyn
Łączne udziały uczestników koncentracji w dwóch pokrywających się całkowicie rynkach lokalnych HSD wynoszą: […] Największymi
konkurentami są:
- Schwarz (Kaufland, Lidl) […],
- JMD (Biedronka) […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji z uwagi na pozycje rynkowe
konkurentów, w szczególności sieci Schwarz, której udziały przewyższają łączne udziały Carrefour Polska i Ahold Polska.
Mysłowice
[…] Największymi konkurentami są:
- Metro (Real) […],
- JMD (Biedronka) […],
- Schwarz (Kaufland, Lidl) […],
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji z uwagi na pozycje rynkowe
konkurentów, w szczególności sieci Metro, której udział według kryterium obrotu przewyższa łączne udziały Carrefour Polska i Ahold
Polska.
Poznań
W dwóch pokrywających się całkowicie rynkach łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą […]. Największymi konkurentami są:
- Metro (Real) […],
- Piotr i Paweł […],
- Tesco […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji z uwagi na pozycje rynkowe
konkurentów, w szczególności sieci Metro, której udział według kryterium obrotu przewyższa łączne udziały Carrefour Polska i Ahold
Polska.
Starachowice
Łączne udziały uczestników koncentracji w dwóch pokrywających się całkowicie rynkach lokalnych HSD wynoszą[…]. Największymi
konkurentami są:
- Plus […],
- Schwarz (Lidl) […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla konkurencji z uwagi na pozycje rynkowe
konkurentów, których udziały są znaczące i rozłożone równomiernie.
Tarnów
Łączne udziały uczestników koncentracji w dwóch pokrywających się całkowicie rynkach lokalnych HSD wynoszą […]. Największymi
konkurentami są:
- Schwarz (Kaufland) […],
- Alma […].
Ponadto w Tarnowie obecne są inne sieci handlowe, których udziały nie przekraczają 10%.
W opinii organu antymonopolowego powyższa struktura konkurencji stanowi wystarczającą przeciwwagę wobec pozycji
rynkowej, jaką posiadają wspólnie Carrefour Polska i Ahold Polska, a tym samym planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla
konkurencji na rynku lokalnym HSD w Tarnowie.
Warszawa
W 18 lokalnych rynkach HSD łączny udział uczestników koncentracji przekracza 30%, ale nie wynosi więcej niż 40%.
1) Warszawa Ahold Człuchowska […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Leclerc […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […].
2) Warszawa Ahold Pl. Przymierza […] Największymi konkurentami są:
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- MarcPol […],
- Metro (Real) […].
3) Warszawa Ahold Jerozolimskie […] Największymi konkurentami są:
- Metro (Real) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- MarcPol […],
- Leclerc […].
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Warszawa Ahold Kochanowskiego […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Leclerc […],
- Metro (Real) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price […].
Warszawa Ahold Św. Wincentego […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- MarcPol […].
Warszawa Ahold Zajączka […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Leclerc […],
- Metro (Real) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […].
Warszawa Carrefour Abrahama […] Największymi konkurentami są:
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- MarcPol […],
- Metro (Real) […].
Warszawa Carrefour Conrada […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- Leclerc […],
- Metro (Real) […].
Warszawa Carrefour Głębocka […] Największymi konkurentami są:
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- Auchan (Auchan) […],
- Metro (Real) […].
Warszawa Carrefour Jana Pawła II […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- Metro (Real) […].
Warszawa Carrefour Jerozolimskie […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Leclerc […],
- Metro (Real) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […].
Warszawa Carrefour Powstańców Śląskich […] Największymi konkurentami są:
- Metro (Real) […],
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Leclerc […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […].
Warszawa Carrefour Rembielińska […] Największymi konkurentami są:
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- Auchan (Auchan) […],
- MarcPol […].
Warszawa Carrefour Sierpińskiego […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Metro (Real) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […].
Warszawa Carrefour Targowa […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- MarcPol […].
Warszawa Carrefour Belgradzka […] Największymi konkurentami są:
- Leclerc […],
- MarcPol […],
- Auchan (Auchan, Elea) […].
Warszawa Ahold KEN […] Największymi konkurentami są:
- Leclerc […],
- MarcPol […],
- Auchan (Auchan, Elea) […].
Warszawa Carrefour Światowida […] Największymi konkurentami są:
- Auchan (Auchan, Elea) […],
- Tesco (Tesco, Leader Price) […],
- Leclerc […].
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Jak wynika z powyższych danych na wszystkich wskazanych lokalnych rynkach HSD w Warszawie uczestnicy koncentracji
spotykają się z silną konkurencją największych sieci handlowych, których udziały są znaczące i rozłożone równomiernie. W opinii
organu antymonopolowego struktura konkurencji na analizowanych rynkach lokalnych HSD stanowi wystarczającą przeciwwagę
wobec pozycji rynkowej, jaką posiadają wspólnie Carrefour Polska i Ahold Polska, a tym samym planowana koncentracja nie stwarza
zagrożenia dla konkurencji.
Zabrze
Łączne udziały uczestników koncentracji w 3 rynkach lokalnych wynoszą […]. Na rynkach tych uczestnicy koncentracji spotykają się
z istotną konkurencją, bowiem na każdym z nich prowadzą działalność konkurencyjne wobec uczestników koncentracji sieci handlowe.
Największymi konkurentami są:
- Metro […],
- JMD […].
Ponadto w Zabrzu obecne są inne sieci handlowe, m.in. Tesco i Schwarz, których udziały nie przekraczają 10%.
W opinii organu antymonopolowego powyższa struktura konkurencji stanowi wystarczającą przeciwwagę wobec pozycji
rynkowej, jaką posiadają wspólnie Carrefour Polska i Ahold Polska, a tym samym planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla
konkurencji na lokalnych rynkach HSD w Zabrzu.
Jak wcześniej wskazano, przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na 12 lokalnych rynków HSD, na
których łączny udział jej uczestników przekracza 40%. Rynki te położone są w następujących miastach: Grodzisk Mazowiecki (2 rynki
lokalne), Jaworzno (1 rynek lokalny), Pabianice (2 rynki lokalne), Sochaczew (2 rynki lokalne), Zamość (3 rynki lokalne), Warszawa
Klaudyny, Łomianki.
Warunki konkurencji na tych rynkach przedstawiają się następująco:
Grodzisk Mazowiecki
W mieście prowadzi działalność supermarket Champion należący do Carrefour Polska […] oraz supermarket Albert należący do Ahold
Polska […]. Rynki lokalne wyznaczone dla tych sklepów pokrywają się całkowicie. […] Na lokalnym rynku HSD w Grodzisku
Mazowieckim obecnych jest trzech konkurentów Carrefour Polska i Ahold Polska, których udziały wynoszą odpowiednio:
- JMD (3 sklepy Biedronka) […],
- Schwarz (1 sklep Lidl) […],
- MarcPol (1 sklep) […].
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja spowoduje niekorzystne skutki dla konkurencji na omawianym
rynku. Jej dotychczasowa struktura, charakteryzująca się równomiernym rozłożeniem udziałów wszystkich konkurentów, ulegnie
istotnej zmianie, bowiem połączone zostaną siły dwóch uczestników rynku, którzy zajmowali na nim drugą i trzecią pozycję
i jednocześnie zmniejszeniu z 5 do 4 ulegnie liczba uczestników omawianego rynku. Po koncentracji Carrefour Polska uzyska pozycję
lidera z udziałem wynoszącym […], co oznacza uzyskanie pozycji dominującej. Posiadanie takiej pozycji skutecznie ogranicza
konkurencję poprzez możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów. Wobec powyższego
należy stwierdzić, że planowana koncentracja stwarza zagrożenie dla konkurencji na rynku lokalnym HSD w Grodzisku Mazowieckim.
Jaworzno
Należące do Carrefour Polska hipermarket Carrefour i jeden supermarket Champion oraz należące do Ahold Polska 3 supermarkety
Albert stanowią podstawę do wyznaczenia 3 pokrywających się tylko częściowo rynków lokalnych. W dwóch z nich łączne udziały
uczestników koncentracji nie przekraczają 40% […]. Na rynku lokalnym HSD prowadzi działalność jedynie dwóch konkurentów
Carrefour Polska i Ahold Polska. Są to sieci JMD i Schwarz, a ich udziały wynoszą odpowiednio:
- JMD (5 sklepów Biedronka) […],
- Schwarz (1 sklep Lidl) […].
Jak wynika z powyższych danych w wyniku koncentracji nastąpi połączenie dwóch największych uczestników rynku, którzy
uzyskają pozycję dominującą znacznie przewyższającą udziały rynkowe pozostałych dwóch konkurentów. Powyższa sytuacja
umożliwia skuteczne ograniczanie konkurencji poprzez działanie w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja stwarza zagrożenie dla konkurencji na rynku lokalnym HSD
w Jaworznie.
Pabianice
Na rynku HSD prowadzi działalność 1 hipermarket i 4 supermarkety należące do Carrefour Polska oraz należące do Ahold Polska 1
supermarket Albert i 1 hipermarket Hypernova, które stanowią podstawę do wyznaczenia dwóch pokrywających się całkowicie
rynków lokalnych […]. Konkurentami na tym rynku są:
- Metro (1 hipermarket Real) […],
- Schwarz (1 hipermarket Kaufland i 2 sklepy Lidl) […],
- JMD (6 sklepów Biedronka) […].
Udziały pozostałych konkurentów, tj. Plus, Społem i Tesco, mieszczą się w przedziale odpowiednio […].
Jak wskazują powyższe dane planowana koncentracja prowadzi do umocnienia pozycji rynkowej największego uczestnika,
tj. Carrefour Polska, który w jej wyniku uzyska pozycję dominującą przewyższającą znacznie udział największego konkurenta, tj. Metro.
Biorąc jednocześnie pod uwagę niskie udziały w rynku pozostałych konkurentów należy stwierdzić, że planowana koncentracja
spowoduje skuteczne ograniczanie konkurencji poprzez umożliwienie jej uczestnikom działania w znacznym zakresie niezależnie od
konkurentów i kontrahentów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja stwarza zagrożenie dla konkurencji na
rynku lokalnym HSD w Pabianicach.
Sochaczew
Na dwóch pokrywających się całkowicie lokalnych rynkach HSD w Sochaczewie prowadzi działalność należący do Ahold Polska
hipermarket Hypernova […] oraz supermarket należący do Carrefour Polska […]. Konkurentami Carrefour Polska i Ahold Polska na tym
rynku są:
- Schwarz (1 hipermarket Kaufland) […],
- Spart (1 supermarket) […],
- JMD (1 sklep Biedronka) […],
- Społem (1 supermarket) […].
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W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja spowoduje niekorzystne skutki dla konkurencji na omawianym
rynku, bowiem połączone zostaną siły dwóch uczestników rynku, którzy zajmowali na nim drugą i trzecią pozycję. Po koncentracji
Carrefour Polska uzyska pozycję dominującą […]. Pozycja taka umożliwia skuteczne ograniczanie konkurencji poprzez działanie
w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja
stwarza zagrożenie dla konkurencji na rynku lokalnym HSD w Sochaczewie.
Zamość
W Zamościu prowadzi działalność hipermarket należący do Carrefour Polska […] oraz hipermarket Hypernova i supermarket Albert
należące do Ahold Polska […]. Rynki lokalne wyznaczone dla tych sklepów pokrywają się całkowicie […]. Konkurentami Carrefour
Polska i Ahold Polska na tym rynku są:
- Schwarz (1 hipermarket Kaufland i 1 sklep Lidl) […],
- Plus (3 sklepy) […],
- JMD (3 sklepy Biedronka) […].
Udziały pozostałych konkurentów mieszczą się w przedziałach: odpowiednio […].
Jak wskazują powyższe dane planowana koncentracja prowadzi do umocnienia pozycji rynkowej największego uczestnika
analizowanego rynku, tj. Carrefour Polska, który w jej wyniku uzyska pozycję dominującą przewyższającą znacznie udział największego
konkurenta, tj. Schwarz. Biorąc jednocześnie pod uwagę niskie udziały w rynku pozostałych konkurentów należy stwierdzić,
że planowana koncentracja spowoduje skuteczne ograniczanie konkurencji poprzez umożliwienie jej uczestnikom działania w znacznym
zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja stwarza
zagrożenie dla konkurencji na rynku lokalnym HSD w Zamościu.
Warszawa Klaudyny
[…] Konkurentami na tym rynku są:
- Auchan (2 hipermarkety i supermarket Elea) […],
- Tesco (1 hipermarket Tesco i 5 sklepów Leader Price) […],
- Leclerc (1 hipermarket) […],
- MarcPol (13 supermarketów) […],
- Bomi (3 supermarkety) […].
Udziały pozostałych konkurentów, tj. sieci Schwarz, Piotr i Paweł, JMD, AS Market i BeMaPol, nie przekraczają 2% według kryterium
obrotu i 3% według kryterium powierzchni sprzedaży.
Jak wskazują powyższe dane, w wyniku koncentracji Carrefour Polska osiągnie udział w rynku […]. Z pozycją dominującą łączy się
możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów, jednak w przypadku analizowanego rynku
możliwość taka wydaje się mało prawdopodobna z uwagi na liczbę konkurentów działających na tym rynku, których jest 10, i strukturę
konkurencji - udział największego konkurenta, tj. Auchan wynosi […], a udziały pozostałych konkurentów są rozłożone równomiernie.
Należy także uwzględnić fakt, że analizowany rynek znajduje się w obrębie Warszawy, a zatem sąsiaduje, a nawet pokrywa się
częściowo z kilkoma innymi rynkami lokalnymi HSD, co powoduje, że konsumenci mają szeroki wybór miejsca zakupów.
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na rynku lokalnym HSD
Warszawa Klaudyny.
Łomianki
[…] Udział Carrefour Polska (2 hipermarkety i 5 supermarketów Champion) wynosi […], a Ahold Polska (2 supermarkety Albert) […].
Konkurentami na tym rynku są:
- Auchan (1 hipermarket […],
- Leclerc (1 hipermarket) […],
- MarcPol (7 supermarketów) […],
- Bomi (2 supermarkety) […],
- JMD (6 sklepów Biedronka) […].
- Schwarz (3 sklepy Lidl) […].
Udziały pozostałych konkurentów, tj. sieci Piotr i Paweł, AS Market i BeMaPol, nie przekraczają 3% według kryterium obrotu i 2%
według kryterium powierzchni sprzedaży.
[…] Z pozycją dominującą łączy się możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów, jednak
w przypadku analizowanego rynku możliwość taka wydaje się mało prawdopodobna z uwagi na liczbę konkurentów działających na
tym rynku, których jest 10, i strukturę konkurencji - udział największego konkurenta, tj. Auchan, wynosi […], a udziały pozostałych
konkurentów są rozłożone równomiernie. Należy także uwzględnić istotny fakt, że Łomianki położone są na przedmieściach
Warszawy, a zatem analizowany rynek sąsiaduje, a nawet pokrywa się częściowo z kilkoma innymi rynkami lokalnymi HSD, co
powoduje, że mieszkańcy Łomianek mają szeroki wybór miejsca zakupów.
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na rynku lokalnym HSD
w Łomiankach.
[…] Koncentracja nie wywiera wpływu w układzie horyzontalnym (poziomym) na:
- krajowy rynek zaopatrzenia w AKCU,
- lokalne rynki sprzedaży detalicznej paliw,
- 42 lokalne rynki HSD,
ponieważ łączny udział jej uczestników w żadnym z ww. rynków właściwych nie przekracza 20%. […]
Brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym, ponieważ żaden z rynków właściwych
w aspekcie produktowym nie jest równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży dla jej uczestników. […]
Rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, występują w 9 miastach: Ciechanowie (2 pokrywające
się rynki lokalne), Gnieźnie (2 pokrywające się rynki lokalne), Janowie Lubelskim, Opocznie, Piechowicach, Rabce Zdroju, Starogardzie
Gdańskim, Szklarskiej Porębie i Ustroniu.
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W Ciechanowie i w Opocznie prowadzi działalność Carrefour Polska, natomiast Ahold Polska nie jest obecna na tych rynkach.
W pozostałych miastach występuje odwrotna sytuacja - działalność prowadzi Ahold Polska, a Carrefour Polska nie jest na tych rynkach
obecna, zatem udział w rynku przekraczający 40% dotyczy tylko tego uczestnika koncentracji, który jest na nim obecny.
W Ciechanowie prowadzą działalność należące do Carrefour Polska 2 supermarkety, […]. Ich konkurentami są:
- JMD (Biedronka) […],
- Tesco (Leader Price) […],
- Lewiatan […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na rynku HSD w Ciechanowie.
W Gnieźnie funkcjonują dwa sklepy należące do Ahold Polska - hipermarket Hypernova i supermarket Albert. Ahold Polska, […],
spotyka się z konkurencją następujących sieci handlowych:
- JMD (Biedronka) […],
- Społem […],
- Netto […],
- Tesco (Leader Price) […],
- Schwarz (Lidl) […],
- Jagoda […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na rynku HSD w Gnieźnie.
W Janowie Lubelskim funkcjonuje należący do Ahold Polska supermarket Albert […]. Na lokalnym rynku HSD prowadzi działalność
konkurent JMD (Biedronka) […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na rynku HSD w Janowie Lubelskim.
W Opocznie prowadzi działalność należący do Carrefour Polska supermarket […]. Konkurentami są:
- Lewiatan […],
- JMD (Biedronka) […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na lokalnym rynku HSD w Opocznie.
W Piechowicach i Szklarskiej Porębie funkcjonują 2 supermarkety Albert (po jednym w każdym mieście) należące do Ahold Polska
[…]. W obu miastach Ahold Polska spotyka się z konkurencją JMD (Biedronka), […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na lokalnych rynkach HSD w Piechowicach i Szklarskiej
Porębie.
W Rabce Zdroju prowadzi działalność należący do Ahold Polska supermarket […]. Konkurentami są sklepy:
- Steskal […],
- Małgosia […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na lokalnym rynku HSD w Rabce Zdroju.
W Starogardzie Gdańskim prowadzi działalność należący do Ahold Polska supermarket […]. Konkurentami są:
- JMD (Biedronka) […],
- Rexpol […],
- Plus […],
- Agmar […],
- Społem […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na lokalnym rynku HSD w Starogardzie Gdańskim.
W Ustroniu udział w lokalnym rynku HSD należącego do Ahold Polska supermarketu Albert wynosi […]. Konkurentem jest Tesco […].
Planowana koncentracja nie powoduje zmian w strukturze konkurencji na lokalnym rynku HSD w Ustroniu. […]
Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Jak wynika z przedstawionej powyżej analizy skutków koncentracji, na rynkach lokalnych HSD, na których łączny udział Carrefour
Polska i Ahold Polska przekracza 40%, tj. w miastach: Grodzisk Mazowiecki, Jaworzno, Pabianice, Sochaczew i Zamość, dojdzie w jej
wyniku do istotnego ograniczenia konkurencji. Uzyskanie przez uczestników koncentracji udziałów rynkowych przekraczających
poziom 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej, umożliwiałoby im w przypadkach powyższych rynków - działanie w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i kontrahentów, bowiem udziały
konkurentów działających na rynkach lokalnych we wskazanych miastach nie stanowią przeciwwagi wobec pozycji rynkowej, jaką na
tych rynkach uzyska Carrefour Polska po przejęciu kontroli nad Ahold Polska.
W związku z powyższym organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja nie spełnia przesłanek określonych w art. 17
ustawy o ochronie konkurencji, bowiem planowana transakcja doprowadziłaby do nadmiernej z punktu widzenia konkurencji
koncentracji na rynkach lokalnych HSD w 5 ww. miastach. Tym samym w ocenie organu antymonopolowego nie jest możliwe wydanie
decyzji zezwalającej na dokonanie tej koncentracji w oparciu o powyższy przepis.
W tej sytuacji organ antymonopolowy rozważył zastosowanie w odniesieniu do przedmiotowej koncentracji art. 18 ustawy o ochronie
konkurencji. Stosownie do treści tego artykułu Prezes Urzędu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po spełnieniu przez
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określonych warunków - koncentracja na rynku nie zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. […].
Organ antymonopolowy uznał, iż negatywnym skutkom planowanej koncentracji na rynkach lokalnych HSD w Grodzisku
Mazowieckim, Jaworznie, Pabianicach, Sochaczewie i Zamościu można zapobiec poprzez zobowiązanie Carrefour Nederland do
realizacji działań mających na celu zniwelowanie antykonkurencyjnych skutków transakcji na tych rynkach. Taki cel może być
zrealizowany poprzez wyzbycie się przez tę Spółkę wszelkich praw, w tym prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, prawa
najmu do określonych obiektów handlowych. Skutkiem wyzbycia się powyższych praw powinno być zmniejszenie udziału Carrefour
Polska w ww. rynkach lokalnych HSD. […]
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Mając powyższe na uwadze, zgodnie z treścią art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu
pismami z dnia 26 i 27 czerwca 2007 r. przedstawił Wnioskodawcy warunek wyzbycia się przez Carrefour Nederland wszelkich praw,
w tym prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, prawa najmu, do następujących sklepów:
1. Champion w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Armii Krajowej 15,
2. Albert w Jaworznie przy ul. Olszewskiego 2a,
3. Albert w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej 40,
4. Carrefour w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 30d,
5. Hypernova w Pabianicach przy ul. Zamkowej 31,
6. Albert w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 21a,
7. Champion w Sochaczewie przy al. 600-lecia 40,
8. Hypernova w Zamościu przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 4,
9. Albert w Zamościu przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 13,
w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. Wyzbycie się powyższych praw może nastąpić wyłącznie na rzecz niezależnego inwestora nie
pozostającego z Carrefour Nederland B.V. ani też z żadną ze spółek z grupy Carrefour w relacji dominacji lub zależności w rozumieniu
art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Pismami z dnia 27 czerwca 2007 r. Wnioskodawca w całości zaakceptował zaproponowane przez Prezesa Urzędu warunki.
Przyjęcie zaproponowanych warunków pozwala na stwierdzenie, iż w wyniku ich realizacji Wnioskodawca nie uzyska pozycji
dominującej na przedmiotowych rynkach lokalnych HSD, a tym samym nie będzie możliwe jego działanie w znacznym zakresie
niezależnie od konkurentów i kontrahentów.
Oceniając przedmiotową koncentrację Prezes Urzędu uznał, iż na pozostałych rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera
wpływ w układzie horyzontalnym, nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności poprzez powstanie bądź
wzmocnienie pozycji dominującej Carrefour Nederland, bowiem na wszystkich wspólnych rynkach lokalnych obok placówek
handlowych należących do uczestników koncentracji funkcjonują sklepy innych sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego
kanału dystrybucji, np. JMD, Schwarz, Metro, Tesco, Auchan, jak i sklepy nie należące do żadnej sieci. […]
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Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2007 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr DOK-40/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez EPC
Amber limitem z siedzibą na Cyprze kontroli nad Project Development Polska PDP TWO Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr DNR-17/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Firmie Handlowej
„SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka w Pruszczu Gdańskim w sprawie ogólnego bezpieczeństwa fotelików rowerowych
dziecięcych model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr DNR-20/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Tworzyw
Sztucznych „KATEX” Sp. z o.o. w Knurowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa stolika dla dzieci od 3 do 6 lat.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RGD-8/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
PAMAPOL S.A. w Ruścu kontroli nad spółką WILBO S.A. we Władysławowie.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RGD-9/2007) o odmowie wszczęcia postępowania z wniosku DAKU International Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Usług Portowych Elewator Ewa Sp. z o.o. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RGD-10/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RGD-11/2007) o nałożeniu na przedsiębiorcę Mariusza Baraniuka - Montaż Drzwi, Zamków,
Uszczelnianie Okien, System Szwedzki w Sopocie kary pieniężnej z tytułu nieudzielania informacji na żądanie Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RKR-24/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko przedsiębiorcy SOC-AL. Sp. z o.o. w Alwerni prowadzącemu usługi hotelarskie w obiekcie pod nazwą „Hotel AL”
w Alwerni.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RKR-25/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
KOELNER S.A. we Wrocławiu kontroli nad Fabryką Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. z siedzibą w Łańcucie.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RKR-26/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Politechnice Krakowskiej.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RŁO-11/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
„Alvena” Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad NOMI S.A. w Kielcach.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RŁO-12/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (publ. - poz. 27 w niniejszym numerze Dziennika).
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RŁO-13/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RŁO-14/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Zakładom Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RPZ -20/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PBG S.A.
w Wysogotowie kontroli nad Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. w Poznaniu.
Decyzja z dnia 6.04.2007 r. (Nr RWR-6/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ALBA
Aktiengesellschaft w Berlinie kontroli nad Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr DNR-7/2007) o nałożeniu obowiązków na „GLUCK” Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach.
Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr DNR-19/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Bottari Polska Sp. z o.o.
w Ożarowie Mazowieckim w sprawie ogólnego bezpieczeństwa krzesełka rowerowego dziecięcego przedniego, model KIKI
art. 38965.
Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr DNR-22/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Indesit Company Polska
Sp. z o.o. w Łodzi.
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20. Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr RKT-8/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Erbud S.A.
w Warszawie kontroli nad „Drog-Bud” Sp. z .o.o. w Częstochowie.
21. Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr RKT-9/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eldorado S.A.
w Lublinie kontroli nad „Społem” Tychy Sp. z o.o. w Tychach.
22. Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr RKT-10/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez „BOS” S.A.
w Białymstoku kontroli nad „Społem” Tychy Sp. z o.o. w Tychach.
23. Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr RKR-27/2007) o umorzeniu postępowania z wniosku Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży
Pogrzebowej w Warszawie.
24. Decyzja z dnia 10.04.2007 r. (Nr RKR-28/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Bożeny Paluch Firma
Handlowo-Usługowa „COSSMA” w Rzeszowie przeciwko Powiatowi Jarosławskiemu.
25. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RBG-4/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez spółkę
RAST S.A. w Olsztynie kontroli nad spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rankor Sp. z o.o. w Olsztynie.
26. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RKR-29/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie.
27. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RKR-30/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku.
28. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RKR-31/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie.
29. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RLU-12/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Telewizja Kablowa T-Mont Sp. z o.o. w Radomiu.
30. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RLU-13/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko „Telewizji Kablowej Hajnówka Kiedyś, Kiryluk” Spółka Jawna w Hajnówce.
31. Decyzja z dnia 11.04.2007 r. (Nr RWA-8/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Wójta Gminy Celestynów przeciwko Otwockiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku.
32. Decyzja z dnia 12.04.2007 r. (Nr RKR-32/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu jej zaniechania
w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego PRIMA Sp. j. Stanisław Zawiła i Szymon Janusz
w Jaśle przeciwko Zakładom Tworzyw Sztucznych Kamrat S.A. w Jaśle, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu
Kamrat S.A, Śląskiemu Centrum Handlowemu PVC Kamrat Sp. z o.o., Budmech WT W. Łojewski i Syn Sp. j., Grupie Polskie Składy
Budowlane S.A. w Busku-Zdroju.
33. Decyzja z dnia 12.04.2007 r. (Nr RKR-33/2007) o nałożeniu na przedsiębiorcę Orzeł Zakopane Sp. z o.o. w Kościelisku kary
pieniężnej z tytułu nieudzielania informacji na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
34. Decyzja z dnia 12.04.2007 r. (Nr RPZ-21/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko spółce FORTUNA Sp. z o.o. w Przeźmierowie.
35. Decyzja z dnia 13.04.2007 r. (Nr DNR-21/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Sylwestrowi Drabikowi
w Tarnowie Dolnej.
36. Decyzja z dnia 13.04.2007 r. (Nr RKR-34/2007) o niestwierdzeniu stosowania (I) oraz stwierdzeniu i nakazaniu zaniechania
stosowania (II) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie praktyki ograniczającej konkurencję.
37. Decyzja z dnia 13.04.2007 r. (Nr RKR-35/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Teresie Nowak świadczącej usługi hotelarskie w obiekcie pod nazwą „Pensjonat pod Kamykiem” w Rząsce.
38. Decyzja z dnia 13.04.2007 r. (Nr RWA-9/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Bank
DnB NORD A/S w Kopenhadze (Dania) kontroli nad Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie.
39. Decyzja z dnia 13.04.2007 r. (Nr RWR-7/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożeniu
obowiązku wykonania zobowiązania na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
w Warszawie.
40. Decyzja z dnia 16.04.2007 r. (Nr RKT-11/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Skateshop.pl Sp. z o.o. w Poznaniu.
41. Decyzja z dnia 16.04.2007 r. (Nr RKT-12/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Małgorzacie Czebotar prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
„Chwilówka Polska” s.c. Małgorzata Czebotar i Grzegorz Czebotar w Tychach.
42. Decyzja z dnia 16.04.2007 r. (Nr RWA-10/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Związkowi Polskich Artystów Fotografików w Warszawie (publ. - poz. 28 w niniejszym
numerze Dziennika).
43. Decyzja z dnia 17.04.2007 r. (Nr DOK-43/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Deutsche Beteiligungs AG we Frankfurcie nad Menem kontroli nad MCE AG w Linz (Austria).
44. Decyzja z dnia 17.04.2007 r. (Nr DNR-27/2007) o nałożeniu obowiązków na Jacka G. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą „SUN” Jacek Garbuś w Pile.
45. Decyzja z dnia 18.04.2007 r. (Nr RLU-14/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Gminie Konopnica.
46. Decyzja z dnia 18.04.2007 r. (Nr RWR-8/2007) o niestwierdzeniu stosowania przez Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich
„Florian” we Wrocławiu praktyki ograniczającej konkurencję.
47. Decyzja z dnia 19.04.2007 r. (Nr DNR-26/2007) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie bezpieczeństwa
oprawy oświetleniowej PREZENT 812 RENO, wprowadzonej na rynek przez PREZENT THE LAMP COMPANY Sp. z o.o.
w Częstochowie.
48. Decyzja z dnia 19.04.2007 r. (Nr RLU-15/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko S.A.V. Sp. z o.o. w Białymstoku.
49. Decyzja z dnia 19.04.2007 r. (Nr RPZ-22/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie przeciwko Gminie Witkowo.
50. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RGD-12/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Morpol S.A. w Szczecinie kontroli nad Laschinger GmbH w Bischosfmais.
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51. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RKR-36/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Tesco Polska Sp. z o.o. w Krakowie (publ. - poz. 29 w niniejszym
numerze Dziennika).
52. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RKR-37/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Spółdzielni
Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” w Gorlicach przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Gorlicach.
53. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RLU-15/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko II Szpitalowi Miejskiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi.
54. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RPZ-23/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję oraz stwierdzająca zaniechanie jej
stosowania przez ENEA S.A. w Poznaniu.
55. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RPZ-24/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu przeciwko Zakładom Mięsnym „ŁAGROM” Sp. z o.o. w Pońcu, Rzeźni Mróz Sp. z o.o. w Borzęciczkach,
Zakładom Mięsnym „SALUS” Sp. z o.o. w Bojanowie, Polskiemu Koncernowi Mięsnemu DUDA S.A. w Jutrosinie, Zakładom
Mięsnym „BIERNACKI” w Golinie.
56. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RPZ-25/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
Hurtowników Piwa i Napojów S.A. w Katowicach przeciwko Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu.
57. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RWA-11/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Louis Tourist Agency
Poland Ltd Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” w Warszawie.
58. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RWA-12/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Krakchemia S.A. w Krakowie kontroli nad Maximex Sp. z o.o. w Płocku.
59. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RWA-13/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Alma
Market S.A. w Krakowie kontroli nad Elea Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
60. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RWA-14/2007) o nałożeniu na Hoop S.A. w Warszawie kary pieniężnej za dokonanie koncentracji
bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
61. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RWR-9/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu jej zaniechania
w sprawie z urzędu przeciwko Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
62. Decyzja z dnia 20.04.2007 r. (Nr RWR-10/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Kancelarię Adwokacką Praski, Lipiński, Tyblewska i Współpracownicy Sp. z o.o. w Krakowie kontroli nad Mars S.A. w Gorzowie
Wielkopolskim.
63. Decyzja z dnia 25.04.2007 r. (Nr DNR-29/2007) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa minimotoru z silnikiem spalinowym o pojemności 49,0 cm3 „JINCHENG” JC50Q-9 JUNIOR, wprowadzonego
na rynek przez przedsiębiorcę Jerzego Mierosławskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „MIREX” we Wrocławiu.
64. Decyzja z dnia 25.04.2007 r. (Nr RKT-14/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu zaniechania
jej stosowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Sosnowcu przeciwko „AQUA-POL” Sp. z o.o. w Sosnowcu.
65. Decyzja z dnia 25.04.2007 r. (Nr RPZ-26/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Chemical Worldwide Business Sp. z o.o.
w Słupcu przeciwko Konimpex Sp. z o.o. w Koninie.
66. Decyzja z dnia 26.04.2007 r. (Nr RKR-38/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Jakubowi Wendlerowi prowadzącemu działalność pod nazwą PPHU
JAKUB WENDLER świadczącemu usługi hotelarskie w obiekcie pod nazwą „Pensjonat VENA” w Poroninie.
67. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr DOK-54/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
TeDrive Holding B.V. w Delft (Holandia) kontroli nad częścią następujących przedsiębiorców: Visteon Deutschland GmbH
w Terpen (Niemcy), Visteon Poland S.A. w Praszce, Visteon Sistemas Automotivos Lisa w Sao Paulo (Brazylia).
68. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr RKT-15/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Janusza Wołyńskiego
przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu oraz przeciwko przedsiębiorcy
Markowi Szwedzińskiemu.
69. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr RKR-39/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Orzeł Zakopane Sp. z o.o. w Kościelisku.
70. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr RŁO-16/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunalnemu S.A. w Wieruszowie.
71. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr RPZ-27/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Polskapress Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Oficyną Wydawniczą Wielkopolski Sp. z o.o. w Poznaniu.
72. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr RKR-40/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
73. Decyzja z dnia 27.04.2007 r. (Nr RWR-11/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Wektor Sp. z o.o. w Żaganiu.
74. Decyzja z dnia 30.04.2007 r. (Nr DOK-53/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku FBPS Polska Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie.
75. Decyzja z dnia 2.05.2007 r. (Nr DOK-56/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Royal
Unibrew A/S w Faxe (Dania) kontroli nad Browar Łomża Sp. z o.o. w Łomży.
76. Decyzja z dnia 2.05.2007 r. (Nr RKR-41/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy CONTI Sp. z o.o. w Krakowie prowadzącego usługi
hotelarskie w obiekcie pod nazwą „Pensjonat Carlton” w Zakopanem.
77. Decyzja z dnia 7.05.2007 r. (Nr DOK-57/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BIMs
PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w Poznaniu kontroli nad Hydrosolar Sp. z o.o. w Krakowie.
78. Decyzja z dnia 7.05.2007 r. (Nr RWR-12/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu.
79. Decyzja z dnia 8.05.2007 r. (Nr RLU-16/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie.
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80. Decyzja z dnia 9.05.2007 r. (Nr RŁO-17/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
„Ceramika Nowa Gala” S.A. w Końskich kontroli nad „Ceramika Gres” S.A. w Kopaninach.
81. Decyzja z dnia 9.05.2007 r. (Nr RWA-15/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez KSM
Investment S.A. w Luksemburgu kontroli nad HOOP S.A. w Warszawie.
82. Decyzja z dnia 10.05.2007 r. (Nr DOK-58/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu, przez
spółki UZEL Corporation N.V. w Amsterdamie (Holandia) oraz Ursus Sp. z o.o. Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy pod firmą
„Ursus International Traktor” Sp. z o.o. w Warszawie.
83. Decyzja z dnia 10.05.2007 r. (Nr RPZ-28/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Domator Sp. z o.o. w Koninie.
84. Decyzja z dnia 11.05.2007 r. (Nr RWA-16/2007) o niestwierdzeniu stosowania przez Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Otwocku praktyki ograniczającej konkurencję i umorzeniu postępowania antymonopolowego.
85. Decyzja z dnia 14.05.2007 r. (Nr DNR-28/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Globar Garden
Products Polska w Przeźmierowie, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pilarki spalinowej łańcuchowej typu STIGA SP-410.
86. Decyzja z dnia 14.05.2007 r. (Nr RKR-43/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Brammer plc w Wielkiej Brytanii kontroli nad FIN S.A. w Kolbuszowej.
87. Decyzja z dnia 14.05.2007 r. (Nr RKR-44/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
APIA Real Esteta S.a.r.l. w Luksemburgu udziałów Atrium Residence Sp. z o.o. w Krakowie, powodującym uzyskanie co najmniej
25% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
88. Decyzja z dnia 14.05.2007 r. (Nr RŁO-19/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Temar, Mirosław Jakubiak, Albin Paluszkiewicz Sp. j.
we Wrocławiu.
89. Decyzja z dnia 14.05.2007 r. (Nr RWR-13/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Teresie Ostoji-Świerczyńskiej i Leszkowi Bączkowi - wspólników s.c.
„Desdim” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Łodzi.
90. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr DNR-23/2007) o nałożeniu obowiązków na CYCLO SPORT OLEJNICZAK Sp. j. w Chwaszczynie
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa fotelików rowerowych dziecięcych „KITTY BACK” ze znakiem firmowym „bellelli”.
91. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr DNR-30/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom
Bożenie Skutnik, Elżbiecie Skutnik, Arturowi Skutnikowi, Jarosławowi Skutnikowi prowadzących działalność gospodarczą pod
nazwą PPHU TAPS s. c. w Białymstoku, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kanapy „MIRKA 75 duża”.
92. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr DNR-31/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom
Bożenie Skutnik, Elżbiecie Skutnik, Arturowi Skutnikowi, Jarosławowi Skutnikowi prowadzących działalność gospodarczą pod
nazwą PPHU TAPS s. c. w Białymstoku, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kanapy „MIRKA 60”.
93. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr DNR-37/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALJOT” A.J. Batkowscy i J.Z. Filipczak Sp. j. w Solcu Kujawskim w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa fotelików rowerowych dziecięcych „KITTY BACK” ze znakiem firmowym „bellelli”.
94. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr RKR-45/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ComArch S.A. w Krakowie kontroli nad INTERIA.PL S.A. w Krakowie.
95. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr RŁO-20/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „Łaskiej Telewizji Kablowej” Sp. z o.o. w Łasku.
96. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr RŁO-21/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Zdzisławowi S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SZYBALSKI” w Miedzianej Górze.
97. Decyzja z dnia 15.05.2007 r. (Nr RPZ-29/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania
jej stosowania przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie (publ. - poz. 30 w niniejszym numerze
Dziennika).
98. Decyzja z dnia 16.05.2007 r. (Nr DOK-60/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Alchemia S.A. w Warszawie kontroli nad Hutą Bankową Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
99. Decyzja z dnia 16.05.2007 r. (Nr RKR-46/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
100.Decyzja z dnia 16.05.2007 r. (Nr RKR-47/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie.
101.Decyzja z dnia 16.05.2007 r. (Nr RPZ-30/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie.
102.Decyzja z dnia 17.05.2007 r. (Nr RLU-17/2007) o nałożeniu kary na P.W. ARCOBALENO Sp. z o.o. w Czerwieńsku.
103.Decyzja z dnia 18.05.2007 r. (Nr DOK-61/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez 3i
Group PLC w Londynie (Wielka Brytania) kontroli nad ADCO Umweltdienste Holding GmbH w Ratingen (Niemcy).
104.Decyzja z dnia 21.05.2007 r. (Nr DOK-62/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
Novitus S.A. w Nowym Sączu akcji Computer Service Suport S.A. w Warszawie, powodującym uzyskanie co najmniej 25%
głosów na walnym zgromadzeniu Computer Service Suport S.A. w Warszawie.
105.Decyzja z dnia 21.05.2007 r. (Nr RŁO-22/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” w Ożarowie.
106.Decyzja z dnia 21.05.2007 r. (Nr RŁO-23/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich.
107.Decyzja z dnia 22.05.2007 r. (Nr DNR-39/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Halinie
Stefaniuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Tapicerski Halina Stefaniuk w Twardogórze w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa dwuosobowej sofy, wchodzącej w skład zestawu meblowego PAULA „3+2+1”.
108.Decyzja z dnia 22.05.2007 r. (Nr RŁO-24/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Jerzemu Świerczyńskiemu i Izabeli Świerczyńskiej prowadzących
wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „Almatramp” Biuro Usług Turystycznych w Łodzi.
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109.Decyzja z dnia 22.05.2007 r. (Nr RŁO-25/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „ZURT” Sp. z o.o. w Łodzi.
110.Decyzja z dnia 23.05.2007 r. (Nr DNR-24/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Zbigniewowi Kisielowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H. „KIMET” w Częstochowie w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa sanek z podnóżkami.
111.Decyzja z dnia 23.05.2007 r. (Nr DOK-63/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na objęciu przez
Pana Jerzego G. - członka Rady Nadzorczej Mittal Steel Poland S.A. w Katowicach, funkcji członka Rady Nadzorczej Staloprofil S.A.
w Dąbrowie Górniczej.
112.Decyzja z dnia 23.05.2007 r. (Nr RŁO-26/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Cezaremu Brzezińskiemu, Grzegorzowi Szyfmanowi, Jackowi
Kobierzyckiemu, Witoldowi Krawczykowi, wspólnikom spółki cywilnej prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„BAŁ-SAT” w Łodzi.
113.Decyzja z dnia 24.05.2007 r. (Nr DNR-25/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Stanisława Macha prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne, Ślusarstwo Usługowe
Mechanika Pojazdowa i Ceramika Budowlana w Albigowej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa sanek metalowych z oparciem.
114.Decyzja z dnia 24.05.2007 r. (Nr DNR-35/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„DPM SOLID Polska Przesławszy” Sp. j. w Kowanówku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa listew zasilających SOLID
typ P001 S9P502P.
115.Decyzja z dnia 24.05.2007 r. (Nr DNR-40/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Halinie
Stefaniuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Tapicerski Halina Stefaniuk w Twardogórze w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa trzyosobowej sofy, wchodzącej w skład zestawu meblowego PAULA „3+2+1”.
116.Decyzja z dnia 24.05.2007 r. (Nr PRZ-31/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Kole oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „GOMI” w Grodkowie.
117.Decyzja z dnia 24.05.2007 r. (Nr RWR-14/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko InPost Sp. z o.o. w Krakowie.
118.Decyzja z dnia 25.05.2007 r. (Nr DOK-64/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Pana Cesare Centoducati kontroli nad Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych „Lift Service” S.A. w Lublinie.
119.Decyzja z dnia 25.05.2007 r. (Nr DNR-36/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko „DPM SOLID Polska
Przesławscy” Sp. j. w Kowanówku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa listew zasilających TECNOWARE typ Power Cleaner 5
Modem.
120.Decyzja z dnia 25.05.2007 r. (Nr RKR-48/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle.
121.Decyzja z dnia 25.05.2007 r. (Nr RKR-49/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania przez Gminę Zielonki.
122.Decyzja z dnia 25.05.2007 r. (Nr RWR-15/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Jutrzenkę S.A. w Bydgoszczy kontroli nad Ziołopex Sp. z o.o. w Wykrotach.
123.Decyzja z dnia 25.05.2007 r. (Nr RWR-16/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
NEONET S.A. we Wrocławiu kontroli nad Mars S.A. w Gorzowie Wielkopolskim.
124.Decyzja z dnia 28.05.2007 r. (Nr DOK-65/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Bouygues Batiment International S.A. w Guyancourt (Francja) kontroli nad Kohler Investment S.A. w Luksemburgu.
125.Decyzja z dnia 28.05.2007 r. (Nr DNR-41/2007) o nałożeniu obowiązków na TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o. w Świdnicy w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa fotelików rowerowych dziecięcych „KITTY BACK” ze znakiem firmowym „bellelli”.
126.Decyzja z dnia 28.05.2007 r. (Nr RŁO-27/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Edwardowi S. prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą „Aries” Firma Produkcyjno-Handlowa Edward S. w Łodzi.
127.Decyzja z dnia 29.05.2007 r. (Nr DOK-66/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
PSE-OPERATOR S.A. w Warszawie kontroli nad PSE-Centrum Sp. z o.o. w Warszawie, PSE-Północ Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
PSE-Południe Sp. z o.o. w Katowicach, PSE-Zachód Sp. z o.o. w Poznaniu, PSE-Wschód Sp. z o.o. w Radomiu, PSE-Info Sp. z o.o.
w Warszawie oraz EPC S.A. w Warszawie.
128.Decyzja z dnia 29.05.2007 r. (Nr RKR-50/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
SCOT Sp. z o.o. w Krakowie kontroli nad MULTIOFFICE Sp. z o.o. w Krakowie.
129.Decyzja z dnia 29.05.2007 r. (Nr RŁO-28/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Neuropsychiatrycznej
w Kielcach.
130.Decyzja z dnia 30.05.2007 r. (Nr DOK-67/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Cemex Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Żwirownią Jagniówka Sp. z o.o. w Warszawie.
131.Decyzja z dnia 30.05.2007 r. (Nr DOK-68/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Celsa
„Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu kontroli nad spółką Biuro Handlowe „Drapol” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.
132.Decyzja z dnia 30.05.2007 r. (Nr RLU-18/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie.
133.Decyzja z dnia 31.05.2007 r. (Nr DOK-69/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Intersnack Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad częścią przedsiębiorcy Polsnack Sp. z o.o. w Warszawie poprzez nabycie
części jej majątku.
134.Decyzja z dnia 31.05.2007 r. (Nr DOK-70/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Spożywczego Sp. z o.o. Świebodzinie.
135.Decyzja z dnia 31.05.2007 r. (Nr RŁO-29/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Krzysztofowi Makowskiemu i Arkadiuszowi Michałowi Łonowi
prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji Arkadiusz Łon, Krzysztof
Makowski w Tomaszowie Mazowieckim.
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136.Decyzja z dnia 31.05.2007 r. (Nr RŁO-30/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Rafałowi Juliuszowi Górskiemu i Mariuszowi Ryszardowi Górskiemu
prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SATEL” s.c. w Kielcach.
137.Decyzja z dnia 1.06.2007 r. (Nr RŁO-31/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Astral Media Sp. z o.o. w Łodzi.
138.Decyzja z dnia 4.06.2007 r. (Nr RŁO-32/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Katarzynie Dacko prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą „O.K.N.O.” - MONTAŻ w Łodzi.
139.Decyzja z dnia 5.06.2007 r. (Nr DOK-71/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CRH
Deutschland GmbH w Kruft (Niemcy) kontroli nad E. Schwenk Unternehmensbeteiligungs GmbH w Karlstadt (Niemcy).
140.Decyzja z dnia 5.06.2007 r. (Nr DNR-50/2007) o nałożeniu obowiązków na GRATECH Sp. z o.o. we Wrocławiu-Psarach.
141.Decyzja z dnia 5.06.2007 r. (Nr RKT-16/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
Remondis Aqua GmbH & Co. KG w Lünen (Niemcy) udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Toszku, powodujących uzyskanie co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników tego przedsiębiorcy.
142.Decyzja z dnia 5.06.2007 r. (Nr RLU-19/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Telewizji Kablowej „DIPOL” Sp. z o.o. w Białymstoku.
143.Decyzja z dnia 5.06.2007 r. (Nr RLU-20/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Januszowi Gryżewskiemu prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą „INFO-ART” w Ełku.
144.Decyzja z dnia 6.06.2007 r. (Nr DOK-72/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Agorę S.A. w Warszawie kontroli nad Bis-Media Sp. z o.o. w Lublinie.
145.Decyzja z dnia 6.06.2007 r. (Nr RKT-17/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „Grześmlecz” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
146.Decyzja z dnia 8.06.2007 r. (Nr DNR-48/2007) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Nr 6/2007 z dnia 27 lutego 2007 r.
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa okrągłego grilla o średnicy 35,5 cm, wprowadzonego na rynek przez TOYA S.A.
we Wrocławiu.
147.Decyzja z dnia 11.06.2007 r. (Nr DOK-73/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Firmę
Techniczną Dwory S.A. w Oświęcimiu kontroli nad Kauč
uk a.s. w Karlupach nad Vltavou (Republika Czeska).
148.Decyzja z dnia 11.06.2007 r. (Nr RWR-17/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Start Sp. z o.o. we Wrocławiu.
149.Decyzja z dnia 12.06.2007 r. (Nr DOK-74/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Ardagh Glass Group plc w Dublinie (Irlandia) kontroli nad Rexam Szkło Gostyń S.A. w Gostyniu, Rexam Szkło Wyszków S.A.
w Wyszkowie, Rexam Glas Germany GmbH w Nienburg/Weser (Niemcy), Rexam Beverage Packing Euro Holding B.V. w Dongen
(Holandia), Rexam Glass Moss AS w Rygge (Norwegia), Rexam Holdings A/S w Holmegaard (Dania), Rexam Glass Limmared AB
w Malmö (Szwecja).
150.Decyzja z dnia 12.06.2007 r. (Nr DOK-75/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na utworzeniu
przez Polenergia S.A. w Warszawie, Fabryki Butli Technicznych „Milmet” S.A. w Sosnowcu, ZIS Energia Sp. z o.o. w Krakowie
wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą „CNG-Polska” Sp. z o.o. w Warszawie.
151.Decyzja z dnia 12.06.2007 r. (Nr RLU-22/2007) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Henryce Bałabańskiej prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą PHU „TELE-SAT” w Grajewie.
152.Decyzja z dnia 13.06.2007 r. (Nr DOK-76/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
PCC Rail S.A. w Jaworznie oraz Arriva International (2) Limited wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą „Arriva PCC” Sp. z o.o.
w Jaworznie.
153.Decyzja z dnia 13.06.2007 r. (Nr DOK-78/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
PSE-OPERATOR S.A. w Warszawie kontroli nad częścią przedsiębiorcy Polskie Sieci Energetyczne S.A. w Warszawie.
154.Decyzja z dnia 13.06.2007 r. (Nr RLU-23/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku.
155.Decyzja z dnia 13.06.2007 r. (Nr RLU-24/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Uniwersytetowi w Białymstoku.
156.Decyzja z dnia 14.06.2007 r. (Nr DOK-77/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Alta
Capital Partners Sabiedrîba a.i.a. w Rydze (Łotwa) kontroli nad Central European Confectionery Holdings B.V. w Amsterdamie
(Holandia).
157.Decyzja z dnia 14.06.2007 r. (Nr RWR-18/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z wniosku przedsiębiorców Elżbiety W. i Mateusza W. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą
Martin & Mateo s.c. Zakład Pracy Chronionej w Świdnicy przeciwko Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świdnicy.
158.Decyzja z dnia 15.06.2007 r. (Nr DNR-42/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Ilonie
Wójcik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Wójcik” Ilona Wójcik Zakład Konfekcyjny
w Bielsko-Białej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kurtki dziecięcej „WAWYOBRD 4 KL”.
159.Decyzja z dnia 15.06.2007 r. (Nr DNR-43/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Ilonie
Wójcik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Wójcik” Ilona Wójcik Zakład Konfekcyjny
w Bielsko-Białej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kurtki dziecięcej „SEND 4 KL”.
160.Decyzja z dnia 15.06.2007 r. (Nr DNR-42/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Ilonie
Wójcik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Wójcik” Ilona Wójcik Zakład Konfekcyjny
w Bielsko-Białej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kurtki dziecięcej „KANGUR SENB9KN”.
161.Decyzja z dnia 15.06.2007 r. (Nr RLU-21/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Spółdzielni
Mleczarskiej „Mlekovita” w Wysokie Mazowieckie i Spółdzielni Mleczarskiej w Lubawie.
162.Decyzja z dnia 18.06.2007 r. (Nr DOK-79/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ThyssenKrupp Industrieservice Holding GmbH w Düsseldorfie (Niemcy) kontroli nad Suret Sp. z o.o. w Dębicy.
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163.Decyzja z dnia 18.06.2007 r. (Nr RKR-55/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.
164.Decyzja z dnia 18.06.2007 r. (Nr RPZ-32/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
„Pioma-Odlewnia” Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim kontroli nad Odlewnią Żeliwa „Śrem” S.A. w Śremie.
165.Decyzja z dnia 18.06.2007 r. (Nr RPZ-33/2007) o zmianie w całości decyzji Nr RPZ-23/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. po złożeniu od
niej odwołania przez ENEA S.A. w Poznaniu poprzez stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję.
166.Decyzja z dnia 19.06.2007 r. (Nr DOK-83/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad Redo Sp. z o.o. w Augustowie.
167.Decyzja z dnia 19.06.2007 r. (Nr RKT-18/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „EURODOM” Sp. j. Piotr Trzepaczka, Rafał Trzepaczka w Bielsku-Białej.
168.Decyzja z dnia 19.06.2007 r. (Nr RKR-56/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Krakowskiemu Konsorcjum Inwestycyjnemu KRAKOIN Sp. z o.o.
w Krakowie.
169.Decyzja z dnia 21.06.2007 r. (Nr DOK-80/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PCC
Rail S.A. w Jaworznie kontroli nad Drobnica-Port Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie.
170.Decyzja z dnia 21.06.2007 r. (Nr DOK-81/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Harsco Corporation w Camp Hill (USA) kontroli nad Aleksander Mill Services International Sp. z o.o. w Warszawie.
171.Decyzja z dnia 21.06.2007 r. (Nr DOK-82/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad Tritex II Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.
172.Decyzja z dnia 21.06.2007 r. (Nr RKR-57/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Filozoficznej-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.
173.Decyzja z dnia 21.06.2007 r. (Nr RPZ-34/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
PAMAPOL S.A w Ruścu kontroli nad CENOS Sp. z o.o. we Wrześni.
174.Decyzja z dnia 22.06.2007 r. (Nr DOK-84/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Autodistribution S.A w Morangis (Francja) kontroli nad Autodistribution Polska Sp. z o.o. w Dębicy.
175.Decyzja z dnia 22.06.2007 r. (Nr RGD-13/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Seven
Holdings SARL w Luksemburgu kontroli nad JAAN Automotive Glass Sp. z o.o. w Koszalinie, Glas Sp. z o.o. w Koszalinie,
Nordglass Sp. z o.o. w Koszalinie i Nordglass II Sp. z o.o. w Koszalinie.
176.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr RGD-14/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Polskiej Korporacji Finansowej SKARBIEC w Gdańsku.
177.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr RŁO-33/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
178.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr RŁO-34/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie.
179.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr RŁO-35/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.
180.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr RŁO-35/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁANIEC” w Połańcu.
181.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr RWA-20/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Forminx Finance Sp. z o.o. w Warszawie.
182.Decyzja z dnia 25.06.2007 r. (Nr DNR-49/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Kazimierzowi Golińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Krawiectwo Ogólne M.K. Golińscy” w Chorzowie
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bluzki Amanda II.
183.Decyzja z dnia 26.06.2007 r. (Nr RKR-58/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach.
184.Decyzja z dnia 26.06.2007 r. (Nr RLU-25/2007) o niestwierdzeniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
stosowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Bochni.
185.Decyzja z dnia 26.06.2007 r. (Nr RLU-26/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach.
186.Decyzja z dnia 26.06.2007 r. (Nr RLU-27/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Krystynie Chamerlińskiej, Andrzejowi Chamerlińskiemu,
Marcinowi Chamerlińskiemu i Adamowi Chamerlińskiemu, wspólnikom s.c. PPHU A&K Chamerlińscy s.c. Krystynia Chamerlińska,
Andrzej Chamerliński, Marcin Chamerliński, Adam Chamerliński w Białymstoku.
187.Decyzja z dnia 26.06.2007 r. (Nr RŁO-36/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” w Połańcu.
188.Decyzja z dnia 27.06.2007 r. (Nr DOK-85/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Lotos
Mazowsze S.A. w Mławie kontroli nad Krak-Gaz Sp. z o.o. w Bochni.
189.Decyzja z dnia 27.06.2007 r. (Nr RWA-21/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania przez Miasto i Gminę Konstancin-Jeziorna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornej.
190.Decyzja z dnia 27.06.2007 r. (Nr RWA-22/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta Ząbki
przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w Warszawie.
191.Decyzja z dnia 27.06.2007 r. (Nr RWR-19/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Autoryzowane Fotolab. „Fujicolor Serwis” Olech Stanisław
we Wrocławiu.
192.Decyzja z dnia 28.06.2007 r. (Nr DOK-86/2007) o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
przez Carrefour Nederland B.V. w Amsterdami (Holandia) kontroli nad Ahold Polska Sp. z o.o. w Krakowie (publ. - poz. 31
w niniejszym numerze Dziennika).
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193.Decyzja z dnia 28.06.2007 r. (Nr RPZ-35/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nałożeniu obowiązku na Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu.
194.Decyzja z dnia 28.06.2007 r. (Nr RPZ-36/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nałożeniu obowiązku na
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.
195.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr DOK-87/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Eiffage Construction S.A.S. w Elizy-Villacoublay (Francja) kontroli nad TCHAS spol. s.r.o. w Ostrawie (Czechy).
196.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RBG-6/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Przemyślu.
197.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKT-19/2007) o uznaniu praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie postępowania wszczętego na wniosek przeciwko Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o.
w Żywcu.
198.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKR-6/2007) o niestwierdzeniu stosowania przez Medycynę Specjalistyczną Sp. z o.o.
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy praktyki ograniczającej konkurencję.
199.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKR-59/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Centrum Elektroniki Telekomunikacji i Oprogramowania „CETO” Sp. z o.o.
w Rzeszowie.
200.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKR-60/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prof. Stanisława
Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
201.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKR-62/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.
202.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKR-64/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
203.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RŁO-37/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Zduńskiej Woli.
204.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RŁO-38/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko TELKONET Sp. z o.o. w Radomiu.
205.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RKR-63/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Politechnice Rzeszowskiej.
206.Decyzja z dnia 29.06.2007 r. (Nr RWR-20/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Röben Ceramika Budowlana Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
33
WYROK
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie z odwołania „DROP” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 101/05)
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2007 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwołania „DROP” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o ochronę konkurencji, na skutek odwołania powoda od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 21 lipca 2005 r., Nr RPZ-21/2005:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od „DROP” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 1080 zł
tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
1.

2.

3.

Decyzją z dnia 21 lipca 2005 r. Nr RPZ-21/2005 Prezes UOKiK:
uznał za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykę DROP S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, polegającą na nadużywaniu
pozycji dominującej na lokalnym rynku skupu - w ramach umów kontraktacyjnych - jaj wylęgowych od stada reprodukcyjnego
kaczek i od stada reprodukcyjnego gęsi, ograniczonym terytorialnie do obszaru województw lub ich części: wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, poprzez stosowanie w umowach kontraktacyjnych
postanowienia zobowiązującego dostawców jaj wylęgowych (właścicieli ferm) do realizowania profilaktyki weterynaryjnej,
a w szczególności programu szczepień wyłącznie przez Specjalistyczną Służbę Weterynaryjną - lekarza weterynarii działającego
w imieniu zakładów DROP S.A., co powodowało przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub
rozwoju konkurencji na rynku usług weterynaryjnych i nakazał zaniechania wskazanej wyżej praktyki,
uznał za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykę DROP S.A. polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku
skupu - w ramach umów kontraktacyjnych - jaj wylęgowych od stada reprodukcyjnego kaczek i od stada reprodukcyjnego gęsi,
ograniczonym terytorialnie do obszaru ww. województw lub ich części […], poprzez stosowanie w umowach kontraktacyjnych
zapisu §12 ust. 2, zobowiązującego dostawców jaj wylęgowych do realizowania profilaktyki weterynaryjnej, a w szczególności
programu szczepień (w tym dostawę szczepionek, innych środków farmakologicznych oraz usługę związaną z podawaniem tych
środków w ramach programu szczepień) wyłącznie przez Specjalistyczną Służbę Weterynaryjną - lekarza weterynarii działającego
w imieniu zakładów DROP S.A., co stanowi narzucenie nieuczciwego warunku umów kontraktacyjnych,
nałożył na spółkę DROP S.A. karę pieniężną w wysokości 190.274,94 zł.
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Powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na ustaleniu, iż spółka DROP S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją
piskląt, tuszek i elementów drobiowych (kurczęta, kaczki i gęsi) oraz produkcją przetworów z mięsa drobiowego. Spółka, w ramach
prowadzonej działalności, skupuje od wyspecjalizowanych podmiotów - ferm produkcyjnych jaj wylęgowych - na podstawie umów
kontraktacyjnych, jaja wylęgowe, z których następnie produkuje pisklęta jednodniowe w swoich zakładach wylęgowych. Tuczem piskląt
zajmują się fermy, z którymi spółka zawarła umowy kontraktacyjne, a następnie DROP S.A. skupuje od kontrahentów żywiec. W umowach
kontraktacyjnych dostawcy jaj wylęgowych wyrazili zgodę na realizację ww. programu profilaktyki weterynaryjnej […] przez
Specjalistyczną Służbę Weterynaryjną działającą w imieniu zakładów. Zakłady ze swej strony zagwarantowały przy tym, iż koszty związane
z zakupem farmaceutyków i cenami dotyczącymi usługi i ich podania, nie będą gorsze niż średnie ceny obowiązujące na rynku.
Zadania Specjalistycznej Służby Weterynaryjnej sprawował dr Ryszard B., współpracujący z DROP S.A. w ramach umowy zlecenia
[…], zobowiązującej do sprawowania szeroko pojętego nadzoru weterynaryjnego nad stadami reprodukcyjnymi drobiu, produkującymi
jaja wylęgowe na potrzeby zakładów wylęgowych DROP S.A. oraz do świadczenia usług weterynaryjnych i lecznictwa stad
reprodukcyjnych na zlecenie i koszt dostawcy jaj wylęgowych. DROP S.A. zagwarantował ze swej strony Ryszardowi B. poprzez
odpowiednie zapisy w umowach kontraktacyjnych zawartych z dostawcami jaj wylęgowych egzekwowanie programu stosowanego
na fermach rodzicielskich oraz stosowanie i egzekwowanie zaleceń weterynaryjnych na podporządkowanych fermach reprodukcyjnych.
W umowie określono także wynagrodzenie weterynarza. Prezes UOKiK ustalił ponadto, iż czynnikami limitującymi końcową jakość
wyrobu (mięsa i przetworów) są jakość paszy i stan epidemiologiczno-weterynaryjny materiału podstawowego, tj. piskląt jednodniowych
oraz - w przypadku wylęgu piskląt - profilaktyka weterynaryjna stad reprodukcyjnych. Powyższa umowa z Ryszardem B. zawarta
została zatem w celu optymalizacji profilaktyki weterynaryjnej, przy czym - jak ustalono - w aktualnie obowiązujących wzorcach umów
kontraktowych na dostawę jaj wylęgowych, zawieranych przez faktycznych i potencjalnych konkurentów DROP S.A., brak jest
jakichkolwiek zapisów zobowiązujących dostawcę do korzystania z usług weterynaryjnych lekarza wskazanego przez odbiorcę.
W oparciu o powyższe Prezes UOKiK uznał, iż DROP S.A. nadużywając swojej dominującej pozycji na rynku właściwym - za który
uznał rynek skupu jaj wylęgowych gęsich, kurzych i kaczych, ograniczony odległością 100 km od zakładu wylęgu drobiu - bezpośrednio
narzucał kontrahentom warunki zakupu towarów i przeciwdziałał ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji,
czym naruszył art. 8 ust. 2 pkt 1 i 5 cytowanej wyżej ustawy. Skutkami stosowanej wyżej praktyki DROP S.A., tj. oddziaływania na
warunki konkurencji, zostały dotknięte dwie grupy przedsiębiorców - lekarze weterynarii oraz producenci rolni - dostawcy jaj
wylęgowych kaczych i gęsich, a zatem interes tych dwóch grup wymaga ochrony. Działaniem przeciwdziałającym rozwojowi
konkurencji na rynku usług weterynaryjnych - zdaniem Prezesa UOKiK - było wskazanie przez DROP S.A. - głównego odbiorcę jaj
wylęgowych od stada reprodukcyjnego kaczek i gęsi - w umowach kontraktacyjnych dotyczących zakupu jaj, tylko jednego
akceptowanego przez siebie lekarza świadczącego usługi weterynaryjne i w konsekwencji zablokowanie możliwości nawiązania
współpracy (a także kontynuacji współpracy dotychczasowej) innym lekarzom.
Narzucenie wskazanego przez spółkę lekarza było również działaniem godzącym w grupę producentów rolnych, gdyż uzależniało
dostawców od cen i warunków usług świadczonych przez tego lekarza i jednocześnie zobowiązało do zerwania lub ograniczenia
współpracy z dotychczas opiekującymi się drobiem weterynarzami.
Mając powyższe na uwadze Prezes UOKiK wymierzył spółce DROP S.A. karę pieniężną w wysokości stanowiącej 1% jej
maksymalnego, określonego cytowaną ustawą wymiaru.
Odwołanie o powyższej decyzji wniósł DROP S.A. zaskarżając ją w całości i zarzucając dowolność i błędy w ustaleniach
faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału
dowodowego i naruszenie prawa materialnego, w szczególności przepisów art. 8 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz art. 9 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Odwołujący podniósł, iż nieuzasadnione jest twierdzenie, że na rynku usług weterynaryjnych nie jest
istotna specjalizacja praktyki z podziałem na poszczególne gatunki zwierząt. Ponadto podniósł, że brak jest podstaw do uznania
zagrożenia interesu publicznego, jako że producenci jaj wylęgowych dobrowolnie akceptują zakwestionowane decyzją warunki
umowy kontraktacyjnej, a niewielka grupa zawodowa weterynarzy nie wymaga ochrony interesu publicznego, bowiem zakres działań
weterynaryjnych określony powyższą umową ogranicza się do niewielkiego wycinka działań profilaktycznych. Odwołujący
zakwestionował również ustalenia Prezesa UOKiK odnośnie parametrów decydujących o udziale spółki DROP S.A. w rynku
właściwym i jego dominującej na rynku roli. W konkluzji odwołujący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.
W odpowiedzi na odwołanie Prezes UOKiK wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.
Podtrzymał wszystkie argumenty wskazane w zaskarżonej decyzji podnosząc, iż zawarta w niej analiza rynku właściwego i ocena
działania odwołującego jest prawidłowa. Wskazał przy tym również, iż kryterium zakreślenia zasięgu geograficznego rynku była nie
tylko możliwość transportu towaru (jaj wylęgowych), ale przede wszystkim koszt tego transportu.
Zainteresowana w sprawie Małgorzata W. wyraziła swoje stanowisko w przedmiocie odwołania, uznając je za całkowicie
niezasadne i oświadczając, iż popiera zaskarżoną, decyzję w całości.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje.
Odwołanie nie jest zasadne.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do zagadnienia podstawowego, a mianowicie kwestii prawidłowości określenia rynku
właściwego, na którym działała spółka DROP S.A., Sąd podzielił w pełni ustalenia poczynione w tym zakresie przez Prezesa UOKiK
i uznał, iż wbrew twierdzeniom odwołującego się, w zaskarżonej decyzji właściwie zakreślono zarówno ramy przedmiotowe jak
i geograficzne - określające tenże rynek. Należy podkreślić, iż wymiar przedmiotowy rynku, mający w każdym postępowaniu
podstawowe znaczenie, wiąże się z wyodrębnieniem towarów czy usług (w rozpoznawanej sprawie - jaj wylęgowych poszczególnych
gatunków drobiu) w oparciu o ich szczególne właściwości, tj. m.in. przeznaczenie, funkcje użytkowe, cenę (tu: wylęg piskląt i dalsza
hodowla drobiu), pozwalające odróżnić te towary (usługi) od innych w taki sposób, że nie istnieje możliwość ich dowolnej zamiany.
Chodzi tu więc o towary (w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy) takie same lub uznawane przez nabywcę za substytuty. Mając zatem na
uwadze powyższe należało stwierdzić, iż rynkiem właściwym produktów w niniejszej sprawie są - odrębnie - rynki skupu jaj
wylęgowych kaczych, gęsich i kurzych - jak to zostało ustalone w zaskarżonej decyzji.
Sąd podzielił argumenty przywołane w zaskarżonej decyzji i zważył ponadto, iż każda z kategorii wymienionych wyżej towarów jest - co
oczywiste - odmienna, a o ich wzajemnej niewymienności decydują przede wszystkim różnice gatunkowe wylęgającego się w dalszej
kolejności ptactwa (co przecież jest celem skupu wskazanych jaj) Nie można zatem, wbrew twierdzeniom odwołującego się, ujednolicić
wskazanego powyżej kryterium do rynku skupu jaj wylęgowych w ogólności. Przy wyznaczaniu rynku produktowego zalecane jest bowiem
stosowanie wąskich kryteriów jego segmentacji, gdyż w przeciwnym wypadku mogłyby zaistnieć trudności w znalezieniu
przedsiębiorców o pozycji dominującej i - w rezultacie - przepisy mające zapobiegać jej nadużywaniu straciłyby rację bytu ze szkodą zarówno
dla konsumentów, jak i sprawności oraz efektywności mechanizmów konkurencji. Należy podkreślić, że w tym kierunku zmierza zarówno
orzecznictwo Sądu Antymonopolowego (por. wyroki z dnia 18 grudnia 1990 r., sygn. akt XVII Amr 7/90, z dnia 4 października 1993 r.,
sygn. akt XVII Amr 29/93 i z dnia 31 maja 1995 r., sygn. akt XVII Amr 9/95), jak i orzecznictwo funkcjonujące w Unii Europejskiej.

135

DZIENNIK URZĘDOWY NR 3

Oceniając zasadność dalszych argumentów odwołującego się należy stwierdzić, iż właściwy rynek geograficzny obejmuje obszar,
na którym warunki konkurencji dla działających tam przedsiębiorców są wystarczająco jednorodne, biorąc na przykład pod uwagę
istnienie barier wejścia na rynek, różnice cen, koszty transportu itp. Powyższe kryteria decydują zatem o prawidłowości ustaleń
dokonanych przez Prezesa UOKiK również i w tym zakresie. Tymczasem odwołujący się - poza gołosłowną polemiką z niekorzystnymi
dla niego, a popartymi konkretnymi dokumentami zawierającymi dane liczbowe - ustaleniami Prezesa UOKiK, nie przedstawił żadnych
dowodów na poparcie swojego stanowiska. Odwołujący się nie wskazał nie tylko dowodów, ale i konkretnych argumentów
wskazujących na to, dlaczego neguje powyższe ustalenia, nie wykazał konkretnych błędów w rozumowaniu organu ochrony
konkurencji ani nie zaproponował odmiennej interpretacji przytoczonych przez ten organ danych, ograniczając się jedynie do
zanegowania wskazanych wyżej ustaleń. W istocie jednak twierdzenia odwołującego się - tak w zakresie samego sposobu określenia
właściwego rynku jego działania, jak i zajmowanej na tym rynku pozycji, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego
nie mogą zostać uznane za zasadne. Jak bowiem wynika z danych dotyczących obrotu jajami wylęgowymi kaczymi i gęsimi na obszarze
zakreślonego wyżej terytorium, udział odwołującego się w tymże rynku wynosi znacznie powyżej 40%, a zatem bez wątpienia zajmuje
on pozycję dominującą na rynku właściwym.
O fakcie nadużywania przez spółkę DROP S.A. pozycji dominującej świadczą natomiast warunki wskazane w umowach
kontraktacyjnych z dostawcami jaj, w których podmioty te zobowiązane zostały do korzystania z usług jednego tylko, wskazanego
przez przedmiotową spółkę lekarza weterynarii, w zakresie szczepień profilaktycznych i innych wskazanych umową usług. Jak
zasadnie podkreślił Prezes UOKiK, bez wpływu na ocenę działania spółki DROP S.A. - w ramach niniejszego postępowania - pozostają
przesłanki, które legły u podstaw wyboru dr B. jako osoby, z którą spółka ta podjęła współpracę. Istotny jest natomiast skutek w postaci
uniemożliwienia innym lekarzom dostępu do świadczenia usług w wymienionym umowami kontraktacyjnymi zakresie, a tym samym
uniemożliwienie rozwoju konkurencji tak na polu cen, jak i jakości tychże usług. Niezależnie od twierdzeń przedmiotowej spółki,
powyższa ocena nie może być również zależna od niewielkiej ilości podmiotów posiadających podobne kwalifikacje, co wskazany
w umowach kontraktacyjnych dr B. Jak bowiem ustalił organ ochrony konkurencji, specjalizację z dziedziny chorób drobiu i ptaków
ozdobnych - taką jak wskazany lekarz weterynarii - posiada 220 lekarzy na terenie kraju. Należy również stwierdzić, iż art. 8 ust. 2 pkt 1
cytowanej ustawy stanowi, iż nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym polega między innymi na narzucaniu w sposób
bezpośredni lub pośredni innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów, nie wskazując, by musiały być one nieuczciwe.
O naruszeniu zasad konkurencji świadczy zatem już sam fakt narzucenia kontrahentowi w umowie kontraktacyjnej zapisu
o zobowiązaniu się do korzystania z usług wskazanego przez odbiorcę jaj weterynarza - niezależnie od oceny tego zachowania
w kategoriach uczciwości.
Nie znajdują uzasadnienia argumenty odwołującego się, który z faktu, iż kontrahenci wyrażali zgodę na warunki umowy
kontraktacji wywodzi wniosek, iż warunek ten nie został im narzucony. Bezspornym jest, iż wzorzec umowy opracowany został przez
spółkę DROP S.A., a kwestionowany zapis stanowił istotny element umowy, bez którego nie zostałaby ona zawarta. Wniosek ten
wywieść można nie tylko z zapisów - poprzedzającej poszczególne umowy kontraktacji - umowy zlecenia zawartej z dr B., ale również
ze stanowiska spółki, wielokrotnie wyrażanego w toku przedmiotowej sprawy. Warunki te nie zostały z kontrahentami ustalone
w wyniku negocjacji czy porozumienia i nie są wcale dla dostawców korzystne - ograniczają bowiem możliwości poszukiwania przez
nich tańszych rozwiązań i negocjacji cen. Samo zatem przyjęcie wskazanych warunków nie było zależne od ich akceptacji przez
kontrahentów spółki, a od chęci (i z uwagi na zakres oddziaływania spółki na rynku - konieczności) zawarcia umowy w ogóle.
Mając zatem na uwadze wszystkie powyższe ustalenia, odnosząc się do zarzutu braku istnienia w sprawie przesłanki
podstawowej, tj. zagrożenia interesu publicznego poprzez działanie DROP S.A. - co odwołujący stara się udowodnić - za prawidłowe
w tym zakresie należy uznać stanowisko Prezesa UOKiK. W istocie bowiem - jak zasadnie ustalił wskazany organ - i zgodnie
z utrwalonym stanowiskiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - naruszenie interesu publicznego winno być stwierdzone
w sytuacji, gdy badana praktyka oddziałuje i narusza samo zjawisko konkurencji, nawet jeżeli ten negatywny wpływ jest rezultatem
działań skierowanych tylko przeciw jednemu lub niewielkiej liczbie konkurujących przedsiębiorców. W interesie publicznym leży
bowiem istnienie i rozwój konkurencji na wszystkich rynkach właściwych, a zatem działanie ograniczające jej powstanie lub rozwój
- o czym przesądzono powyżej - interes ten narusza.
Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd na mocy art. 47931a Kpc oddalił odwołanie, orzekając o kosztach na postawie
art. 98 §1 Kpc, ustalając ich wysokość w oparciu o §18 ust. 2 pkt 1 w zw. z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
34
WYROK
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie z odwołania P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt. XVII AmA 95/05)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2007 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 25 lipca 2005 r., Nr 20/2005:
1. zmienia pkt IV b zaskarżonej decyzji w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: ,,nie stwierdza się stosowania przez
P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w Warszawie praktyki windykacji długów konsumenckich, które przewidują kontynuowanie czynności
windykacyjnych wobec dłużników, o których spółka posiada wiedzę, iż wierzytelności jej nie przysługują”,
2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie,
3. zasądza od P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 360 zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 25 lipca 2005 r., Nr 20/2005, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w punkcie pierwszym stwierdził,
mając na uwadze treść art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
że określone w tej decyzji działania P.R.E.S.C.O. stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazał ich
zaniechania. Działania te polegają na: a) nierzetelnym wskazaniu kwoty zadłużenia w pismach wzywających konsumentów do zapłaty,
bez podania podstawy prawnej powstania zobowiązania oraz okresu, za jaki wierzyciel domaga się zapłaty długu przy zobowiązaniach
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o charakterze ciągłym, b) nierzetelnym wskazaniu w pismach wzywających konsumentów do zapłaty ewentualnych kosztów
postępowania sądowego i egzekucyjnego, c) na graficznym wyeksponowaniu zsumowanych kosztów ewentualnego postępowania
sądowego i/lub egzekucyjnego, d) zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów informacji dotyczących możliwości
podania danych konsumenta, jako dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej.
W punkcie drugim Prezes Urzędu uznał za naruszające obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej i pełnej informacji oraz
obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz
słusznych interesów konsumentów nakazując ich zaniechania, działania P.R.E.S.C.O. polegające na zamieszczaniu w pismach
kierowanych do konsumentów informacji dotyczących możliwości złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
przez dłużnika, jak również tytułowania pism kierowanych do konsumentów ,,informacja o wszczęciu procedury egzekucyjnej” oraz
wysyłaniu konsumentom wypełnionych, ale nie wysłanych do sądu formularzy pozwów. Jako podstawa prawna tej części decyzji
został wskazany art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
W punkcie trzecim Prezes Urzędu, na podstawie art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, uznał działania P.R.E.S.C.O. polegające na: a) powiększaniu sumy zadłużenia o koszty prowadzonych
czynności windykacyjnych, b) wzywaniu konsumenta do wskazania posiadanych rachunków bankowych bez powołania się na
prawomocny wyrok sądu w danej sprawie oraz wszczęte przez komornika postępowanie egzekucyjne, c) informowaniu dłużnika
o tym, że Spółka wystąpi do banków o ujawnienie posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych, d) stosowaniu procedur
windykacji długów konsumenckich, w których może dojść do windykowania przedawnionych odsetek, pomimo kategorycznej
odmowy zapłaty długu przez dłużnika, który powołał się na upływ terminu przedawnienia, za naruszające obowiązek prowadzenia
działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
konsumentów, o których mowa w art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jako takie za stanowiące praktykę
naruszającą interesy konsumentów i nakazał ich zaniechania.
W punkcie czwartym stwierdził, iż nie stanowią praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, działania polegające na:
a) dokonaniu przelewu wierzytelności na mocy umowy z dnia 14 października 2004 r. zawartej z firmą „Asper” Sp. z o.o., b) stosowaniu
procedur windykacji długów konsumenckich, które przewidują kontynuowanie czynności windykacyjnych wobec dłużnika, mimo iż
Spółka posiada wiedzę, że wierzytelność jej nie przysługuje.
Jak wynika z uzasadnienia decyzji Prezes Urzędu ustalił, iż Spółka P.R.E.S.C.O. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na
windykacji wierzytelności pieniężnych - w za1eżności od umowy z kontrahentami, jako zleceniobiorca przedsiębiorcy - wierzyciela (na
podstawie pełnomocnictwa) albo we własnym imieniu jako wierzyciel (w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności).
Kontrahentami Spółki, na których rzecz dokonywane są czynności windykacyjne, są w dużej części przedsiębiorcy zawierający
masowo umowy z konsumentami.
Prezes Urzędu wydał decyzję stwierdzając nieprawidłowości, polegające na nierzetelnym wskazaniu kwot zadłużenia oraz
kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, wprowadzaniu konsumentów w błąd co do możliwości podjęcia kolejnych działań
przez Spółkę w postaci zagrożenia wystąpieniem do prokuratury, banków, Biura Informacji Gospodarczej. Wskazał ponadto na
oko1iczność wprowadzania konsumentów w błąd poprzez stosowania formy prowadzenia windykacji, która może sugerować, iż toczy
się postępowanie sądowe lub egzekucyjne, jak również podejmowaniu próby windykowania świadczeń nienależnych i przedawnionych
oraz dokonaniu przelewu wierzytelności na mocy umowy […] zawartej z firmą, „Asper”, która uniemożliwia konsumentom
dochodzenie ich praw. Podstawą ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie był materiał dowodowy zebrany w toku postępowania
wyjaśniającego, z uwzględnieniem nadesłanych przez Spółkę P.R.E.S.C.O. dokumentów.
W dniu 11 sierpnia 2005 r. Spółka P.R.E.S.C.O. złożyła odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK, zaskarżając ją w części dotyczącej
punktów I, II, III i IV b. Wniosła o jej uchylenie w zaskarżonej części, a w przypadku uznania przez Sąd, iż nie zachodzą podstawy do
uchylenia wszystkich z objętych zaskarżeniem punktów decyzji wniosła o zmianę decyzji w zaskarżonej części w taki sposób, że
uznane zostanie działanie P.R.E.S.C.O. jako nie stanowiące praktyk naruszających zbiorowych interesów konsumentów, o których
mowa w punktach I a,b,c; II oraz III a i d sentencji decyzji, a jednocześnie Spółka zostanie zobowiązana do zaniechania działań
wskazanych w punktach I d, III b i c sentencji decyzji.
Zaskarżonej w części decyzji skarżąca spółka zarzuciła: naruszenie prawa materialnego, tj. naruszenie art. 23a i art. 23c ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 221 Kc poprzez błędne przyjęcie, iż po rozwiązaniu
umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem były kontrahent nadal posiada status konsumenta, a w wyniku powyższego
błędne zastosowanie art. 23c ust. 1 ustawy i wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa. Po drugie naruszenie (błędne
zastosowanie) art. 23a i art. 23c ust. 1 ustawy poprzez wadliwe uznanie, że P.R.E.S.C.O. dokonuje działań opisanych w pkt I a i III
a zaskarżonej decyzji, podczas gdy nie miały one miejsca, bądź nie spełniają te działania ustawowych przesłanek uznania ich za praktyki
naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Po trzecie, naruszenie art. 23f ust. 1 ustawy poprzez błędne niezastosowanie
powyższego przepisu w odniesieniu do działań P.R.E.S.C.O. polegających na działaniach opisanych w pkt I d oraz III b i c zaskarżonej
decyzji w sytuacji, gdy w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu skarżąca spółka wykazała, że zarzucane jej działania
miały charakter incydentalny i nie będzie ona dokonywała tych czynności w przyszłości, co wymagało wydania decyzji, o jakiej mowa
w art. 23f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nadto odwołujący zarzucił decyzji sprzeczność rozstrzygnięcia w zakresie
pkt IV b sentencji z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w którym organ uznał, iż P.R.E.S.C.O. stosuje procedury windykacji
długów konsumenckich wobec dłużnika, mimo że spółka posiada wiedzę, iż wierzytelność jej nie przysługuje w sytuacji, gdy z zebranego
w sprawie materiału dowodowego wynika, że spółka nie stosuje tego rodzaju działań (naruszenie przepisów postępowania art. 10 §1 Kpa
w zw. z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, art. 45a i 46 ust. 1 tej ustawy, art. 75 §1 Kpa oraz art. 7 Kpa).
Sąd zważył i ustalił, co następuje.
Odwołanie nie jest zasadne.
Dokonane przez Prezesa UOKiK ustalenia faktyczne i prawne są w ocenie Sądu prawidłowe i Sąd uznał je za własne. Zarzuty
zawarte w odwołaniu nie mogły być wzięte pod uwagę z podanych niżej względów.
Ma rację pozwany, kiedy wskazuje, że powodowa Spółka dochodzi roszczeń, które mają swoje źródło w kontrakcie
cywilnoprawnym, jaki jej mocodawca bądź cedent zawarł z konsumentem. Nie można odmówić dłużnikom ochrony, jaką zapewnia
konsumentom ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań określonych w tego
rodzaju kontraktach. W istocie nie dochodzi w omawianej sytuacji do powstania nowego stosunku prawnego, a jedynie do egzekucji
zobowiązania konsumenta. Skoro roszczenia dochodzone przez powoda mają podstawę w czynności prawnej dokonywanej pomiędzy
przedsiębiorcą a konsumentem (art. 221 Kc), to mają charakter konsumencki. Trzeba mieć też na uwadze, że w dotychczasowej
praktyce orzeczniczej tutejszego Sądu przyjęto szeroką wykładnię pojęcia konsumenta i dlatego, także z tego względu, nie można
dokonać zawężającej wykładni tego pojęcia, jak chciałby tego powód w niniejszej sprawie.
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Nie jest zasadny zarzut dotyczący wadliwego uznania, że powodowa Spółka nierzetelnie wskazuje kwoty zadłużenia w pismach
wzywających konsumentów do zapłaty. Zebrany w sprawie materiał wskazuje, że tego rodzaju działania istotnie miały miejsce.
Polegały one na tym, że wzory pism […] kierowanych do konsumentów nie zawierają odpowiednich danych liczbowych, co
uniemożliwia im identyfikację wysokości długu.
Wbrew zarzutom powoda zasadnie Prezes Urzędu uznał, że Spółka powiększa sumę zadłużenia o koszty prowadzonych czynności
windykacyjnych. Powód przeniósł bowiem na dłużników koszty swojej działalności jako przedsiębiorca, co powoduje, że jak wskazuje
w odpowiedzi na pozew strona pozwana, może on otrzymać podwójne wynagrodzenie, tj. prowizję w przypadku zlecenia […] lub
różnicę pomiędzy wartością nominalną długu a kwotą, za jaką spółka skupuje długi […] oraz opłatę, uiszczoną przez konsumenta.
W zgromadzonych dokumentach można przeczytać, iż powód informuje dłużnika, że jeżeli dług nie zostanie zapłacony, to może on
zostać obciążony kosztami egzekucji prowadzonej przez windykatora w wysokości 500 zł. Ten fragment wzoru pisma został
dodatkowo wyeksponowany przez użycie powiększonej czcionki. Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego, który uważa,
że tego rodzaju czynności mają służyć zastraszaniu dłużników, a zatem pozostają w sprzeczności z prowadzeniem działalności
gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
W ocenie Sądu powodowa spółka, jak ustalił Prezes UOKiK, dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
poprzez niepodawanie w wezwaniach do zapłaty podstawy prawnej powstania zobowiązania oraz okresu, za jaki wierzyciel domaga się
zapłaty. Jak już wskazano, tego rodzaju wnioski wynikają z wyżej powołanych wzorów pism stosowanych przez spółkę, gdzie nie są
podawane wystarczające dane, co uniemożliwia dłużnikom zidentyfikowanie długu. Nie jest też wystarczające podanie im jedynie
okoliczności dokonania cesji wierzytelności na rzecz powoda bez identyfikacji samego roszczenia dochodzonego przez powoda, a podanie
numeru telefonu do pracownika powoda nie stanowi o tym, że został wypełniony przez powoda obowiązek informacyjny wobec dłużnika.
Rzecz jasna kontrola przeprowadzona przez organ nie musi obejmować całości dokumentacji spółki, a ujawnienie nawet stosunkowo
nielicznej dokumentacji dotyczącej niewłaściwych działań jest wystarczające do wydania decyzji ustalającej ich występowanie.
Sąd podziela stanowisko Prezesa UOKiK, zgodnie z którym powodowa Spółka dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów poprzez nierzetelne wskazywanie w pismach wzywających konsumentów do zapłaty - ewentualnych kosztów
postępowania sądowego i egzekucyjnego. Powódka wprawdzie nie kwestionuje faktu wysyłania dłużnikom tego rodzaju ostrzeżenia,
ale uważa, że nie stanowi to niedozwolonej przepisami prawa praktyki. Sąd uznał jednak, że z takim poglądem nie można się zgodzić.
Trafnie pozwany argumentuje, że [...] powód przyznał, że jego działanie polega na wskazywaniu możliwych do poniesienia przez
dłużnika maksymalnych kosztów procesowych i egzekucyjnych. Sugeruje także przyjęcie najbardziej niekorzystnych dla konsumenta
stawek kosztów zastępstwa procesowego. Tego rodzaju informacja jest jednostronna, jej celem jest wywarcie dodatkowego nacisku
psychicznego na dłużniku, a zatem stanowi zagrożenie dla interesów konsumentów poprzez pozbawienie ich prawa do rzetelnej,
pełnej i obiektywnej informacji. Fakt graficznego wyeksponowania w pismach kierowanych do konsumentów zsumowanych kosztów
ewentualnego postępowania sądowego i egzekucyjnego należało uznać, jak to uczynił Prezes UOKiK, za okoliczność spełniającą
ustawowe przesłanki do uznania takiego działania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Oczywistym jest bowiem,
że celem skłaniającym powoda do tego rodzaju praktyki jest wyłącznie wywołanie dodatkowego nacisku na dłużnika. Z tych samych
względów należało krytycznie ocenić niekwestionowaną praktykę powoda, polegającą na zamieszczaniu w pismach kierowanych do
konsumentów informacji dotyczących możliwości złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika.
Przekonywająco Prezes UOKiK powołał wzory pism […], w których jest o tym mowa, bez podania nazwy przestępstwa, za to ze
wskazaniem zagrożenia poprzez podanie wymiaru kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Nie ma podstaw do domniemania, że
dłużnicy dopuścili się naruszenia prawa karnego i faktycznie grozi im odpowiedzialność karna. Intencja ich zastraszenia poprzez
kierowanie pism o tak określonej treści jest, w ocenie Sądu, oczywista. Nie można także zgodzić się z odwołaniem w części
kwestionującej spełnienie ustawowych przesłanek do uznania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów poprzez
tytułowanie pism kierowanych do konsumentów „informacja o wszczęciu procedury egzekucyjnej” oraz wysyłanie do konsumentów
wypełnionych formularzy pozwów, które nie zostały złożone w sądzie. Trzeba przyznać rację Prezesowi UOKiK, który uznał tego rodzaju
praktykę za wprowadzającą konsumentów w błąd co do etapu czynności egzekucyjnej, a chęć wywołania przez powoda efektu
zastraszenia dłużników nie powinna budzić wątpliwości.
Kolejny zarzut powoda dotyczył uznania stosowania procedur windykacji długów konsumenckich, w których może dojść do
windykowania przedawnionych odsetek, pomimo kategorycznej odmowy zapłaty długu przez dłużnika powołującego się na termin
przedawnienia za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jego zdaniem tego rodzaju działanie nie spełnia ustawowych
przesłanek uznania za taką praktykę. Sąd nie podzielił tego stanowiska. […] Z treści dokumentu (na jaki powołał się Prezes UOKiK
w uzasadnieniu) dotyczącego procedury wewnętrznej pt. „korespondencja niestandardowa” wynika, że w pkt 5.1.2.2. powód
przewidział stosowanie przez swoich pracowników określonych zasad postępowania w wypadku podniesienia przez dłużników
zarzutu przedawnienia. Wynika z nich, że powód zakłada możliwość odzyskania odsetek pomimo przedawnienia roszczenia głównego.
Sąd uznał, że - w świetle ostatecznie ustalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego - odsetki jako należność uboczna ulegają
przedawnieniu najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia głównego. W tej sytuacji omawiana procedura spełnia przesłanki do
uznania jej za bezprawną, na podstawie art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 17 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.
Zdaniem Sądu, Prezes UOKiK trafnie uznał, że nie ma podstaw do zastosowania w sprawie, zgodnie z żądaniem powoda, przepisu
art. 23f ust. 1 ustawy, gdyż działania polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów informacji dotyczących
możliwości podania danych konsumenta jako dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, wzywaniu konsumenta do wskazania
posiadanych rachunków bankowych bez powołania się na prawomocny wyrok sądu w danej sprawie oraz na wszczęte przez
komornika postępowanie egzekucyjne oraz informowaniu dłużnika, że spółka powodowa wystąpi do banków o ujawnienie
posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych, nie miały charakteru incydentalnego i nie ma wystarczających podstaw do
uznania, że nie będą one dokonywane w przyszłości. Stanowisko pozwanego znajduje uzasadnienie w powołanym przez niego
materiale dowodowym. W szczególności znajduje ono potwierdzenie w wykorzystywanych przez powoda wzorach pism kierowanych
do konsumentów […]. Słusznie Prezes UOKiK uznał, że pisma powoda kierowane do niego […] nie stanowią wystarczającej gwarancji,
że wzmiankowane wyżej działania nie powtórzą się w przyszłości, w czym utwierdza brak wskazania w nich konkretnych działań
zmierzających do ich wyeliminowania. Trzeba zgodzić się z pozwanym, że załączony do odwołania dokument, mający stanowić
potwierdzenie stanowiska powoda co do zasadności jego deklaracji w tej kwestii, nie może być przekonywający. Jak bowiem zauważa
Prezes UOKiK, wskazane zarządzenie nie ma wskazanego numeru porządkowego i podmiotu, który je wydał, podpisane jest w sposób
nieczytelny, co uniemożliwia identyfikację autora i tym samym ustalenie, czy osoba ta jest uprawniona do składania wiążących Spółkę
oświadczeń, wreszcie zarządzenie dotyczy tylko jednego z oddziałów regionalnych.
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Powód zarzucił Prezesowi UOKiK naruszenie przepisów postępowania szczegółowo wyżej wskazanych. W ocenie Sądu należy
mieć na uwadze, że postępowanie toczące się przed nim ma charakter postępowania pierwszoinstancyjnego. Sąd dokonuje zatem
ustaleń własnych w oparciu o całokształt dostępnego materiału dowodowego, który w niniejszej sprawie w przeważającej części
został zebrany w toku postępowania administracyjnego. Z tego względu ewentualne uchybienia proceduralne popełnione na tamtym
etapie postępowania nie mogą przesądzać o uchyleniu zaskarżonej decyzji, o ile jej postanowienia odpowiadają przepisom prawa
materialnego. Nie ma więc potrzeby szczegółowego ustosunkowania się do zarzutów powoda o charakterze proceduralnym,
zwłaszcza że odwołujący się nie wykazał, że uchybienia tego rodzaju istotnie wpłynęły na merytoryczną treść zaskarżonej decyzji.
Mając zatem powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 47931a Kpc oddalił skargę.
Sąd przychylił się do stanowiska powoda jedynie w kwestii wadliwego sformułowania pkt IV b decyzji Prezesa UOKiK i dokonał
w tej części określonych zmian redakcyjnych w ten sposób, żeby w sposób jednoznaczny wynikało z niej, że ten ostatni nie stwierdził
stosowania przez powoda określonych w tym punkcie decyzji praktyk.
O kosztach postępowania sądowego rozstrzygnięto na podstawie art. 98 Kpc i zasądzono od powoda na rzecz pozwanego zwrot
kosztów zastępstwa procesowego.
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WYROK
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie z odwołania Gminy Rychwał przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 96/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2007 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwołania Gminy Rychwał przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy uczestnictwie
zainteresowanego Andrzeja B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej B.
w Krzymowie o ochronę konkurencji i karę pieniężną, na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 5 lipca 2006 r., Nr RPZ-18/2006:
I. zmienia decyzję w pkt 1 w ten sposób, że nie stwierdza stosowania przez Gminę Rychwał praktyki ograniczającej konkurencję,
II. uchyla decyzję w pkt 3,
III. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Gminy Rychwał kwotę 1000 zł tytułem opłaty od
odwołania oraz kwotę 720 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Andrzeja B. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” w Roztoce przeciwko Gminie Rychwał, wydał w dniu 5 lipca 2006 r.
decyzję Nr RPZ-18/2006, w której uznał za ograniczającą konkurencję praktykę Gminy Rychwał polegającą na nadużywaniu pozycji
dominującej na lokalnym rynku usług odbierania nieczystości ciekłych poprzez odmowę zawarcia z wnioskodawcą przez zakład
budżetowy Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale umowy na odbiór nieczystości ciekłych
pochodzących od właścicieli nieruchomości i nakazał zaniechanie jej stosowania oraz nałożył na Gminę Rychwał karę pieniężną
w wysokości 2.650 zł za naruszenie zakazu określonego w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes UOKiK oparł decyzję na następujących ustaleniach.
[…] Przedmiotem działalności Andrzeja B. jest między innymi gospodarowanie odpadami.
Na terenie Gminy Rychwał znajduje się jeden punkt zlewny przy oczyszczalni ścieków, której administratorem jest Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych posiada na terenie tej gminy trzech przedsiębiorców. […] Na podstawie art. 7 ust. 5
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach […] Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychwał
bez zezwolenia. Umowy o przyjmowanie nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków w Rychwale zawarły z ZGKiM następujące
podmioty: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Grodźcu, Tadeusz W., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Malińcu, Henryk U., AWAS SERWIS
Sp. z o.o w Warszawie, Wiesław S. Do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Rychwale przyjmowane są również nieczystości
ciekłe pochodzące spoza terenu Gminy Rychwał. W okresie od 1 sierpnia 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. przyjęto tam nieczystości ciekłe
spoza terenu gminy Rychwał, a dowożone przez następujące podmioty: I. z terenu gminy Grodziec przez: Spółdzielnię Kółek Rolniczych
w Grodźcu […], Spółdzielnię Mieszkaniową w Malińcu […], Henryka U. […], Tadeusza W. […], ZGKiM w Rychwale; II. z terenu gminy
Stare Miasto przez: AWAS SERWIS Sp. z o.o. […], Tadeusza W. […]
W ocenie pozwanego, postępowanie antymonopolowe w niniejszej sprawie toczyło się w interesie publicznym. Zakład budżetowy
Gminy jest administratorem oczyszczalni ścieków w Rychwale, a jednocześnie prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychwał. Przez odmowę zawarcia umowy o przyjmowanie
nieczystości ciekłych od zainteresowanego, skutecznie utrudnia swojemu konkurentowi prowadzenie działalności gospodarczej. Takie
działanie powoduje ograniczanie konkurencji ukierunkowanej na podwyższanie standardu własnych usług i obniżanie cen. Skutki
zachowania powódki dotykają nie tylko zainteresowanego, ale mogą dotyczyć innych potencjalnych konkurentów na tym rynku.
Wpływają bezpośrednio również na interesy podmiotów korzystających z tych usług, gdyż mogą zostać pozbawieni możliwości
wyboru optymalnej dla siebie oferty. Każde ograniczenie konkurencji jest objawem naruszenia interesu publicznoprawnego.
Rynkiem produktowym w niniejszej sprawie w rozpatrywanym zakresie jest rynek usług odbierania nieczystości ciekłych.
Rynkiem geograficznym jest obszar gminy Rychwał, co jest konsekwencją spoczywającego na gminie ustawowego obowiązku
zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych. Na tak zdefiniowanym rynku właściwym Gmina zajmuje pozycję
monopolistyczną, bowiem jej zakład budżetowy jest administratorem jedynej gminnej oczyszczalni ścieków w Rychwale, przy której
znajduje się jedyny punkt zlewny, przeznaczony do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy. Zdaniem pozwanego, powódka
posiadając pozycję monopolistyczną na rynku odbioru nieczystości ciekłych, może ją wykorzystać i wpływać na ograniczenie
konkurencji na rynku współzależnym, jakim jest lokalny rynek usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Rychwał. Pozwany zaznacza, że Gmina ma również monopol prawny na rynku organizowania usług
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opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bowiem zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wyłącznie burmistrz ma prawo wydawać zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności na
terenie gminy. Tym samym Gmina ma szerokie możliwości wpływania na stan konkurencji na rynku współzależnym. Zważywszy na
ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, powinna dbać o rozwój nieskrępowanej konkurencji
i zapewniać wszystkim przedsiębiorcom świadczącym usługi na terenie Gminy równość szans. Mała liczba przedsiębiorców, z którymi
Gmina zawarła umowy powoduje, że przedsiębiorcy ci nie musza oferować niższych cen ani korzystniejszych warunków
świadczonych usług. W ocenie pozwanego powódka w sposób bezpodstawny odmawia zainteresowanemu możliwości korzystania
z punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków urządzonej dla potrzeb Gminy. ZGKiM prowadząc działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest bezpośrednim konkurentem innych podmiotów świadczących
tego typu usługi na terenie gminy Rychwał. Wszyscy uczestnicy tego rynku uzależnieni są od działań Gminy, gdyż zawieranie umów
z ZGKiM ma bezpośredni wpływ na ilość uczestników rynku i opłacalność świadczenia usług. Pozwany podnosi, że argument
dotyczący uwarunkowań technologicznych oczyszczalni ścieków związanych z możliwością przyjmowania ok. 10% ścieków
„dowożonych” jest chybiony, gdyż zwiększenie liczby przedsiębiorców nie spowoduje zwiększenia ilości wytwarzanych nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Rychwał. Jego zdaniem nie można bowiem racjonalnie twierdzić, że ilość ścieków produkowanych przez
mieszkańców tej Gminy jest zależna od liczby przedsiębiorców odbierających te nieczystości. Nadto okoliczność uwarunkowań
technologicznych nie ma znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę obowiązki spoczywające na gminie, przyjmowanie przez powódkę
nieczystości z terenu innych gmin, przyjmowanie nieczystości od podmiotów nie posiadających zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychwał. Tym samym
w ocenie pozwanego Gmina nie dopuszczając zainteresowanego do korzystania z gminnego punktu zlewnego, odmawia przyjmowania
nieczystości pochodzących od mieszkańców gminy Rychwał, na których rzecz chciałby świadczyć usługi zainteresowany i nie
wywiązuje się z obowiązków zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Z powyższych względów nie do
zaakceptowania jest argumentacja istnienia zobowiązań wobec podmiotów, z którymi zawarto wcześniej umowy, gdyż Gmina
powinna tak kształtować stosunki prawne z przedsiębiorcami świadczącymi usługi, aby nie dyskryminować jednych, uprzywilejowując
w ten sposób innych. Powódka swoimi działaniami „pozbywa się” potencjalnego podmiotu konkurencyjnego, jakim jest
zainteresowany. Umacnia swoją pozycję na rynku usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w Gminie Rychwał poprzez stworzenie bezprawnej bariery wejścia na ten rynek, której zainteresowany nie jest w stanie pokonać.
Zainteresowany chcąc świadczyć usługi na rzecz mieszkańców Gminy Rychwał zmuszony jest do korzystania z dalej położonych stacji
zlewnych, oddalonych o ponad 30 km od Rychwału, co czyni jego działalność znacznie mniej opłacalną w porównaniu z działalnością
powódki i innych przedsiębiorców z uwagi na znacznie wyższe koszty swojej działalności. Powoduje to, że nie może stosować niższych
cen i skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorcami dowożącymi nieczystości do oczyszczalni ścieków w Rychwale. Zdaniem
pozwanego, Gmina wykorzystuje zajmowaną pozycję monopolistyczną na rynku usług odbierania nieczystości ciekłych i przenosi
swoją siłę rynkową na współzależny rynek w celu eliminowania potencjalnych rywali. Takie działanie jest niezgodne z ustawą
o ochronie konkurencji i konsumentów, gdyż ogranicza rozwój konkurencji na rynku i nie zapewnia równych szans przedsiębiorcom.
Za powyższe działanie, stosownie do treści art. 101 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prezes UOKiK nałożył na powódkę karę pieniężną
w wysokości 2.650 zł, stanowiącą 1% dopuszczalnej, maksymalnej kary. Ustalając wysokość kary, pozwany uwzględnił jako
okoliczności obciążające świadome działanie Gminy nakierowane na ograniczenie konkurencji, a także niezaniechanie
zakwestionowanego działania, pomimo wszczęcia postępowania antymonopolowego. Jako okoliczności łagodzące pozwany
uwzględnił fakt, iż Gmina po raz pierwszy naruszyła przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także, że nadmiernie
dolegliwa kara mogłaby zakłócać prawidłowe wykonywanie zadań Gminy.
Od powyższej decyzji odwołanie złożyła Gmina Rychwał, zaskarżając decyzję w pkt 1 i 3 i wniosła o uchylenie decyzji w zaskarżonej
części. Zaskarżonej decyzji powódka zarzuciła: 1) naruszenie prawa materialnego w zakresie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisu polegające na
przyjęciu, że odmowa zawarcia umowy była bezzasadna, 2) naruszenie przepisu art. 10 i art. 81 Kpa polegające na niezapewnieniu
powódce czynnego udziału w postępowaniu i uniemożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,
3) naruszenie art. 233 Kpc polegające na dokonaniu dowolnej oceny dowodów zebranych w toku postępowania.
Uzasadniając odwołanie powódka podniosła, iż postanowienie w pkt 1 przedmiotowej decyzji jest niezgodne z prawem. Wskazała,
że w świetle orzecznictwa sądowego za przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju
konkurencji uznaje się nieuzasadnioną odmowę zawarcia umowy z przedsiębiorcą. Tym samym tylko w przypadku stwierdzenia, że
przyczyna braku zawarcia umowy była nieprawdziwa lub niekonkretna, możliwe byłoby uznanie, że miała miejsce nieuzasadniona
odmowa zawarcia umowy na korzystanie z punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Rychwale. W jej ocenie pozwany ani nie
udowodnił, że przyczyna odmowy miała fikcyjny i nierzeczywisty charakter, ani nie wykazał, że wskutek odmowy zawarcia umowy
uniemożliwiono powstanie bądź rozwój konkurencji na rynku lokalnym, zatem decyzja w pkt 1 i 3 jest bezpodstawna. Powódka
podniosła, że w toku postępowania antymonopolowego wskazała, że przyczyną odmowy zawarcia umowy z p. Andrzejem B. były
warunki technologiczne oczyszczalni ścieków i wyjaśniła, że zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni ścieków typu ,,Lemna” dopuszcza
się przyjęcie ok. 10% ścieków dowożonych w stosunku do ogólnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną. Z uwagi na to,
że projektowana wydajność oczyszczalni wynosi 650 m3/dobę, a aktualna ilość ścieków dopływających to ok. 100 m3/dobę, to ilość
ścieków dowożonych i możliwych do przyjęcia mieści się w przedziale od 10 do 60 m3/dobę.
Powódka zarzuciła, że pozwany nie dokonał ustaleń, czy zwiększenie liczby przedsiębiorców dowożących nieczystości płynne
z terenu Gminy Rychwał nie spowoduje zwiększenia ilości wytwarzanych przez mieszkańców Gminy ścieków, choć takie
wnioskowanie stanowiło podstawę dokonanej przez pozwanego oceny w oderwaniu od uwarunkowań technologicznych oczyszczalni
ścieków. Powódka wskazała, że przewidziane instrukcją ograniczenie dotyczy ilości ścieków niezależnej od tego, czy są to ścieki
wytwarzane przez mieszkańców Gminy i czy nieczystości te dowożone są z terenu Gminy. Powódka nie zgadza się z twierdzeniem, że
jednoznacznie sprecyzowane ograniczenia wynikające z instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków nie mają znaczenia dla oceny
rzetelności przyczyny odmowy zawarcia umowy z p. Andrzejem B. W tej sytuacji twierdzenie pozwanego, że zwiększenie liczby
przedsiębiorców dowożących nieczystości płynne z terenu Gminy Rychwał nie spowoduje zwiększenia ilości wytwarzanych ścieków
uważa za nieprawidłowy i zbędny.
Powódka zarzuciła także, że materiał dowodowy nie zawiera podstaw do uznania przez pozwanego, że ZGKiM w Rychwale
prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Wskazała również, że nieuzasadnione jest dokonane przez pozwanego ustalenie,
że ZGKiM przyjmuje nieczystości ciekłe od podmiotów, które nie posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Rychwał. Zarzuciła też, że pozwany bez
przeprowadzenia postępowania dowodowego ustalił, że działalność p. Andrzeja B. jest znacznie mniej opłacalna w porównaniu z
działalnością powódki oraz innych przedsiębiorców.
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W ocenie powódki pozwany nie dokonał wszechstronnego rozważenia zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Nadto powódka zarzuciła, że nie miała możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także czynnego
udziału w postępowaniu. Tym samym okoliczności faktyczne dokonane przez pozwanego nie mogą być uznane za udowodnione,
a niezgodne z procedurą postępowanie dowodowe miało istotny wpływ na wynik sprawy.
Sąd zważył, co następuje.
Odwołanie należy uznać za uzasadnione.
Pozwany prawidłowo ustalił rynek właściwy w niniejszej sprawie zarówno w ujęciu produktowym - rynek usług odbierania
nieczystości ciekłych, jak i w ujęciu geograficznym - obszar Gminy Rychwał. Prawidłowo też ustalił, że Gmina Rychwał posiada pozycję
monopolistyczną na rynku usług odbierania nieczystości ciekłych, bowiem jej jednostka organizacyjna ZGKiM jest administratorem
jedynej gminnej oczyszczalni ścieków w Rychwale, przy której znajduje się jedyny punkt zlewny na terenie Gminy. Innego miejsca
przeznaczonego do wywozu nieczystości ciekłych Gmina nie zapewnia. Na Gminie zaś stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywa obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych,
w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty.
Pozycja monopolistyczna jest kwalifikowaną pozycją dominującą, jednak jej posiadanie nie jest sprzeczne z prawem. Zakazane jest
natomiast nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przejawiające się w stosowaniu praktyk ograniczających
konkurencję, m.in. stosownie do treści art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - przeciwdziałanie
ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. W ocenie Sądu jednak, odmowa zawarcia umowy
z p. Andrzejem B. o odbiór nieczystości ciekłych nie jest przejawem praktyki przeciwdziałającej ukształtowaniu się warunków
niezbędnych dla powstania bądź rozwoju konkurencji wynikającej z nadużywania przez Gminę jej pozycji dominującej
Wbrew twierdzeniu pozwanego Gmina nie odmówiła zainteresowanemu w sposób bezpodstawny możliwości korzystania z punktu
zlewnego znajdującego się przy oczyszczalni ścieków. Swoje twierdzenie o bezpodstawności działania Gminy, pozwany oparł na
ustaleniach, że: 1) ZGKiM prowadząc jednocześnie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych jest bezpośrednim konkurentem innych podmiotów świadczących tego typu usługi na terenie Gminy Rychwał,
2) zwiększenie liczby przedsiębiorców dowożących nieczystości płynne z terenu Gminy Rychwał nie spowoduje zwiększenia ilości
wytwarzanych przez mieszkańców Gminy ścieków, 3) ZGKiM przyjmuje nieczystości ciekłe od podmiotów, które nie posiadają
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Rychwał, 4) ZGKiM przyjmuje nieczystości ciekłe od podmiotów, które takie zezwolenie posiadają, ale dowożą również
nieczystości z terenu Gminy Grodziec i Stare Miasto. Przy ocenie bezpodstawności działania Gminy pozwany nie wziął jednak pod
uwagę, oceniając ten aspekt jako nie mający znaczenia, podnoszony konsekwentnie przez powódkę w toku całego postępowania
administracyjnego argument uwarunkowań technologicznych oczyszczalni ścieków jako rzeczywistej przyczyny odmowy zawarcia
umowy z zainteresowanym. Tymczasem najistotniejszą kwestią w niniejszej sprawie było ustalenie, czy istniały uzasadnione
przyczyny odmowy zawarcia umowy o odbiór nieczystości ciekłych, czy też nie. Dopiero bowiem brak obiektywnych, uzasadnionych
przyczyn, wskazywałby na możliwość stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Należy zgodzić się ze stanowiskiem powódki,
że jednoznacznie sprecyzowane ograniczenia wynikające z instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków mają istotne znaczenie dla
oceny rzetelności przyczyn odmowy zawarcia umowy z zainteresowanym.
Powódka w toku postępowania antymonopolowego przedstawiła dane dotyczące zarówno dopuszczalnej ilości ścieków dowożonych,
przyjmowanych przez oczyszczalnię zgodnie z instrukcją (ok. 10% w stosunku do ogólnej ilości ścieków dopływających kanalizacją),
projektowanej wydajności oczyszczalni (650 m3/dobę), aktualnej ilości ścieków możliwych do przyjęcia (od 10 do 60 m3/dobę).
Twierdzenie powódki co do tych parametrów nie zostało zakwestionowane przez pozwanego. Pozwany nie poczynił w tym zakresie
żadnych innych ustaleń, ani co do ogólnej ilości ścieków, ani aktualnie odbieranej. Fakty te należy więc uznać za przyznane. Należy
zauważyć, że warunki techniczne oczyszczalni ścieków i wynikające z nich limity ilości przyjmowanych ścieków nie są wynikiem
dowolnych założeń dokonywanych przez powódkę, lecz wymogiem instrukcyjnym związanym z należytą eksploatacją oczyszczalni.
W ocenie Sądu jak najbardziej zasługuje na uwagę, wbrew stanowisku pozwanego, podniesiony w toku postępowania
antymonopolowego przez powódkę argument konieczności realizacji zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów o odbiór
nieczystości ciekłych, jako obiektywnej przyczyny odmowy zawarcia umowy z zainteresowanym. Pozwany twierdzi, że Gmina
powinna tak kształtować stosunki prawne z przedsiębiorcami świadczącymi usługi, aby nie dyskryminować jednych, uprzywilejowując
innych. Rozumowanie pozwanego należy uznać za błędne. Sugeruje bowiem, że umowy o odbiór nieczystości ciekłych powinny być
tak kształtowane, by zapewniały jednakowe warunki wszystkim potencjalnym przedsiębiorcom niezależnie od momentu ich
pojawienia się na lokalnym rynku. Nie uwzględnia zatem ani warunków technologicznych oczyszczalni ścieków, ani też tego, że umowy
nie są zawierane jednocześnie, a w miarę pojawiania się na rynku nowych podmiotów zainteresowanych dowożeniem nieczystości,
jak też obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości
ciekłych do stacji zlewnych […] dostawca nieczystości ciekłych wprowadza je do stacji zlewnej, jeżeli w umowie zawartej
z właścicielem stacji zlewnej określono w szczególności m.in. miesięczną objętość i rodzaj dowożonych nieczystości ciekłych (§7 ust. 1).
Przestawione przez powódkę w toku postępowania antymonopolowego umowy zawarte na przestrzeni od 2000 do 2005 r. spełniają
wymóg określenia miesięcznej ilości dostarczanych nieczystości ciekłych wynikający wprost z obecnie obowiązujących przepisów.
Pozwany nie zakwestionował twierdzenia powódki, że umowy te aktualnie obowiązują. Stąd fakt ten należy uznać za przyznany.
Nie jest więc możliwe, zważywszy na treść ww. rozporządzenia, zawieranie umów z dostawcą nieczystości ciekłych bez określenia
miesięcznej objętości dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych. Wymóg ten zaś w praktyce uniemożliwia zapewnienie
jednakowych warunków umownych co do ilości odbieranych ścieków dla pojawiających się później na rynku lokalnym przedsiębiorców
w stosunku do warunków zapewnionych wcześniejszym podmiotom, w sytuacji istniejącego limitu przyjmowanych przez oczyszczalnie
ścieków i różnego miesięcznego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców. Możliwe jest zapewnienie jednakowych warunków dla
podmiotów, które w zbliżonym czasie zawierają umowy pod warunkiem niewyczerpanego limitu ilości przyjmowanych ścieków.
Pozwany w ocenie Sądu nie przywiązuje należytej wagi zarówno do warunków technologicznych oczyszczalni, jak też do
wcześniejszego umiejscowienia się na lokalnym rynku innych podmiotów, które narzucony limit na pewien czas zagospodarowały.
Należy podkreślić, że umowy z dostawcami nieczystości zawierane były przez ZGKiM stopniowo, począwszy od 2000 r. […] do
10 czerwca 2005 r. […] w miarę pojawiania się podmiotów będących dostawcami, aż do wyczerpania limitu ustalonego dla nieczystości
ciekłych dowożonych. Świadczy to o tym, że Gmina na przestrzeni tych lat nie odmawiała bezpodstawnie odbioru nieczystości.
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Argumentem za racjonalnym działaniem Gminy w tym obszarze jest zawieranie umów o odbiór nieczystości z podmiotami nie
posiadającymi zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności na terenie Gminy Rychwał bądź dowożącymi nieczystości spoza
Gminy Rychwał, w sytuacji gdy potrzeby mieszkańców Gminy były zaspokojone, a ustalony limit nieczystości nie został wyczerpany.
Odmowa zawarcia umowy z zainteresowanym, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Rychwał, nie
oznacza wbrew twierdzeniu pozwanego, że nie są zaspokojone potrzeby mieszkańców Gminy Rychwał. Nie przemawia w sposób
przekonujący za bezpodstawnością działania Gminy podnoszona przez pozwanego argumentacja zawarcia umów z podmiotami
nieposiadającymi zezwoleń do działalności na terenie Gminy Rychwał czy przyjmowanie nieczystości płynnych spoza Gminy, ani brak
związku pomiędzy ilością przedsiębiorców a ilością wytwarzanych nieczystości przez mieszkańców Gminy Rychwał. Niemniej należy
zgodzić się z trafnością rozumowania pozwanego o braku związku pomiędzy ilością przedsiębiorców a ilością wytwarzanych ścieków
przez mieszkańców Gminy. Na marginesie należy zauważyć, że zainteresowany ubiegając się o udzielenie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych udokumentował gotowość ich odbioru przez stacje zlewne w Osieku
i Ślesinie, a udzielone zezwolenie również wskazuje te stacje zlewne jako miejsca odbioru nieczystości […].
Tym samym należy uznać, że zainteresowany już w momencie ubiegania się o wydanie zezwolenia miał świadomość braku
technicznych warunków odbioru nieczystości przez punkt zlewny w Rychwale, a mimo to zamierzał podjąć działalność w tym zakresie
na terenie Gminy Rychwał.
Należy zgodzić się z powódką, że nieudowodnione jest twierdzenie pozwanego, że działalność p. Andrzeja B. jest znacznie mniej
opłacalna w porównaniu z działalnością powódki oraz innych przedsiębiorców. To, że zainteresowany dowozi nieczystości do stacji
zlewnych położonych w odległości ponad 30 km od Gminy Rychwał tylko uprawdopodabnia wyższe koszty związane z transportem,
nie dowodzi jednak znacznie mniejszej opłacalności całej działalności.
Należy również podzielić stanowisko powódki, że materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, że ZGKiM prowadzi
działalność w formie zakładu budżetowego. Niemniej jednak materiał dowodowy wskazuje, że ZGKiM jest jednostką organizacyjną
Gminy Rychwał, bowiem prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
bez zezwolenia w oparciu o art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach […], a jej dochody stanowią dochody
Gminy Rychwał […].
Nie zasługuje jednak na uwzględnienie zarzut powódki błędnego ustalenia przez pozwanego, że ZGKiM przyjmuje nieczystości
ciekłe od podmiotów, które nie posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychwał, skoro powódka sama przyznała ten fakt […].
Niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 10 i 81 Kpa. Powódka została powiadomiona o wszczęciu postępowania
antymonopolowego […] i od tego momentu brała czynny udział w toczącym się postępowaniu, czego wyrazem jest przedstawienie
stanowiska w sprawie. W toku postępowania wielokrotnie udzielała pisemnych wyjaśnień. Pismem […] została powiadomiona
o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim i złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zawiadomienie
zostało doręczone powódce […], ale powódka z tej możliwości nie skorzystała.
W ocenie Sądu odmowa zawarcia umowy z zainteresowanym była uzasadniona brakiem technicznych możliwości przyjmowania
większej niż aktualnie ilości ścieków dowożonych, a więc uzasadniona obiektywnie. Tym samym nie zachodzą przesłanki
uzasadniające ocenę tego zachowania jako przeciwdziałania ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju
konkurencji. Tak więc zasadny jest podnoszony przez powódkę zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, jak też zarzut niedokonania wszechstronnego rozważenia zgromadzonego w sprawie materiału
dowodowego i dokonania jego dowolnej oceny.
Skoro zachowanie powódki nie spełnia przestanek z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, wymierzoną w pkt 3 zaskarżonej decyzji
karę należy uznać za niezasadną.
Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art.47931a §3 Kpc zmienił zaskarżoną decyzję w pkt 1, uchylił w pkt 3. O kosztach
postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 Kpc.
36
Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2007 r.
1.

Wyrok z dnia 9.11.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 114/05) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
w Białymstoku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 19.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 36/06) w sprawie z odwołania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 18.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 101/05) w sprawie z odwołania DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 33 w niniejszym numerze Dziennika).
4. Wyrok z dnia 23.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 40/05) w sprawie z odwołania Uniwersum Spółdzielnia Pracy w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 23.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 41/05) w sprawie z odwołania Uniwersum Spółdzielnia Pracy w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 7.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 3/06) w sprawie z odwołania Krystyny Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 20.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 95/05) w sprawie z odwołania P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 34 w niniejszym numerze Dziennika).
8. Wyrok z dnia 22.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 31/06) w sprawie z odwołania Enea S.A. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 23.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 48/06) w sprawie z odwołania Ogólnopolskiego Akademickiego Związku
Zawodowego w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 23.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 40/06) w sprawie z odwołania Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 23.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 120/06) w sprawie z odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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12. Wyrok z dnia 26.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 41/06) w sprawie z odwołania PKP-CARGO S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Wyrok z dnia 26.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 42/06) w sprawie z odwołania Sped-pro S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 26.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 43/06) w sprawie z odwołania Chem Trans Logistic Holding Polska S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 6.03.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 87/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Łęczyca przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 12.03.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 49/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Bełchatów przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 11.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 23/07) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18. Wyrok z dnia 13.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 80/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. we
Wrześni przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19. Wyrok z dnia 16.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 34/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasta Nowy Targ przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 16.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 53/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 16.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 81/06) w sprawie z odwołania Gminy Opalenica przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 17.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 105/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Suwałkach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
23. Wyrok z dnia 18.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 111/06) w sprawie z odwołania Chorzowsko-Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
24. Wyrok z dnia 26.04.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 107/06) w sprawie z odwołania Gminy Wieluń przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25. Wyrok z dnia 4.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 112/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Kutno przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
26. Wyrok z dnia 4.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 113/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Bielsko-Biała przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
27. Wyrok z dnia 10.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 79/06) w sprawie z odwołania Browary Łódzkie S.A. w Łodzi przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
28. Wyrok z dnia 11.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 96/06) w sprawie z odwołania Gminy Rychwał przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 35 w niniejszym numerze Dziennika).
29. Wyrok z dnia 24.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 116/06) w sprawie z odwołania Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
30. Wyrok z dnia 30.05.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 54/06) w sprawie z odwołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ostrowii Mazowieckiej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
37
WYROK
z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 810/06)
Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2007 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z udziałem zainteresowanego - Gminy Wysokie Mazowieckie w Wysokiem Mazowieckim o ochronę
konkurencji, na skutek apelacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 maja 2006 r., sygn. akt XVII Ama 119/04:
1) zmienia zaskarżony wyrok w pkt I w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: ,,zmienia częściowo decyzję Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 września 2004 r., Nr RLU-30/2004, w ten sposób, że nałożoną na Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 41.362.000 zł […] obniża do kwoty
2.068.100 zł […], a w pozostałej części oddala odwołanie”;
2) oddala apelację w pozostałym zakresie;
3) znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 4 maja 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 29 września 2004 r., Nr RLU-30/2004, uznającej za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji praktykę stosowaną przez PGNiG S.A. w okresie od 21 listopada 2001 r. do
7 czerwca 2002 r., polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku sprzedaży gazu ziemnego, wysokometanowego
w Wysokiem Mazowieckiem poprzez zwlekanie z wydaniem warunków technicznych przyłączenia istniejącej kotłowni do stacji
pomiarowej, wbrew obowiązkowi wydania tych warunków technicznych, w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku i stwierdził
zaniechanie jej stosowania z dniem 7 czerwca 2002 r. Jednocześnie Prezes UOKiK nałożył na PGNiG S.A. karę pieniężną w wysokości
41.362.000 zł.
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W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że PGNiG S.A. było jedynym dostawcą gazu ziemnego wysokometanowego na
potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, która z kolei była największym odbiorcą gazu na tym rynku […]. Gminę z PGNiG S.A.
łączyły dwie umowy na dostawę gazu tj. […] do kotłowni zlokalizowanej przy ul. Długiej 15 i z dnia 1 lutego 2000 r. do kotłowni przy
ul. Długiej 53. Od 15 marca 2001 r. zaczęły obowiązywać wyższe stawki opłat za gaz i Gmina wystąpiła w dniu 21 września 2001 r.
z pisemnym wnioskiem do powoda o wydanie warunków technicznych przyłączenia przyłączem gazowym kotłowni przy ul. Długiej 15
ze stacją pomiarową znajdującą się przy drugiej z ww. kotłowni (ul. Długa 53) w celu dokonywania pomiaru i rozliczania za dostawę gazu
po niższej cenie tj. według grupy taryfowej.
W odpowiedzi udzielonej na to pismo, w dniu 15 października 2001 r. PGNiG negatywnie ustosunkowało się do prośby Gminy o wydanie
rzeczonych warunków twierdząc, że zmiana sposobu zasilania istniejącej kotłowni wymagałaby wybudowania ok. 250 m gazociągu
w obrębie czynnej sieci gazowej oraz wskazało na istnienie jeszcze innych dodatkowych przeszkód. Nie uznając tej argumentacji za
przekonującą Gmina ponowiła swój wniosek pismami z dnia 25 października 2001 r., 31 stycznia 2001 r. i 15 kwietnia 2002 r.
Ostatecznie, w dniu 7 czerwca 2002 r. PGNiG S.A. wyraziło zgodę na wysokie opomiarowanie obu kotłowni i podało warunki tej
inwestycji. W grudniu 2003 r. Gmina złożyła do Prezesa UOKiK wniosek o uznanie postępowania PGNiG S.A. za sprzeczne z art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i o ukaranie tego podmiotu karą pieniężną, na podstawie
art. 101 ust. 2 pkt cytowanej wyżej ustawy.
Prezes UOKiK uznał, że zwlekanie z wydaniem Gminie, w okresie od dnia 21 listopada 2001 r. do dnia 7 czerwca 2002 r. opisanych
wyżej warunków technicznych stanowiło praktykę polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku właściwym, za jaki
należało przyjąć lokalny rynek sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Takie postępowanie
PGNiG S.A. godziło w uzasadnione interesy mieszkańców tego miasta i naruszało interes publicznoprawny. Zaniechano jego
stosowania z dniem 7 czerwca 2002 r. Nakładając na powoda karę pieniężną w wysokości 41.362.000 zł Prezes UOKiK miał na uwadze
następujące okoliczności: działania PGNiG S.A. stanowiły przejaw wykorzystywania dominującej pozycji na rynku sprzedaży gazu
ziemnego, miały one zawiniony charakter, trwały przez długi okres czasu i przynosiły tej stronie korzyści materialne. Obowiązek
wydania warunków technicznych w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku Prezes UOKiK wywiódł z brzmienia §7 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przełączania podmiotów do sieci
gazowych […].
W złożonym od tej decyzji odwołaniu PGNiG S.A. zarzuciło: naruszenie art. 43 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (zwanej dalej ustawą antymonopolową) poprzez wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie
praktyk ograniczających konkurencję, mimo że od końca roku w którym zaprzestano ich stosowania upłynął rok, naruszenie art. 4 pkt 8
ustawy antymonopolowej przez błędną ocenę rynku właściwego i wadliwe przyjęcie, że PGNiG S.A. posiadało na nim pozycję
dominującą z pominięciem udziału substytutów na tym rynku, obrazę art. 1 ust, 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 tejże ustawy wobec uznania
za praktykę ograniczającą konkurencję działania o charakterze indywidualnym oraz uznania, że powstały pomiędzy Gminą a PGNiG
spór może być potraktowany jako praktyka ograniczająca konkurencję, naruszenie art. 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 24 sierpnia 2000 r. przez przyjęcie, że pismo Gminy z dnia 21 września 2001 r. stanowiło wniosek o określenie warunków przyłączenia
podmiotów do sieci gazowych, naruszenie art. 227 Kpc w zw. z art. 81 ustawy poprzez wydanie zaskarżonej decyzji z powołaniem
się na pismo Prezesa URE z dnia 16 kwietnia 2004 r., znak: OLB-073 1-(1)-2004, błędną ocenę dowodów przez przyjęcie, że PGNiG S.A.
zwlekał z udzieleniem odpowiedzi na pismo Gminy z dnia 21 września 2001 r., naruszenie art. 110 ustawy w zw. z art. 6 oraz 8 Kpc przez
nałożenie na PGNiG S.A. niewspółmiernie wysokiej kary w stosunku do stopnia zagrożenia interesu publicznego, winy PGNiG S.A.,
osiągniętych przez ten podmiot korzyści oraz błędną ocenę jego sytuacji finansowej.
W konkluzji odwołania PGNiG S.A. wnosiło o uchylenie zaskarżonej decyzji lub o zmianę przez ustalenie, że nie miała miejsca
praktyka ograniczająca konkurencję, ewentualnie o umorzenie postępowania. W przypadku nieuwzględnienia powyższych wniosków
odwołujący się wnosił o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez zmniejszenie wysokości nałożonej kary do poziomu 1000 zł.
Pozwany Prezes UOKiK i zainteresowana Gmina Miasto Wysokie Mazowieckie wnosili o oddalenie odwołania.
Sąd Okręgowy nie podzielił żadnego z przytoczonych wyżej zarzutów. Jako bezzasadne uznał stanowisko skarżącego, że do
wszczęcia postępowania antymonopolowego doszło dopiero w dniu 13 stycznia 2004 r., tj. w dniu wydania w tym przedmiocie przez
Prezesa UOKiK stosownego postanowienia. Sąd wskazał, że przepis art. 44 ustawy antymonopolowej nie stanowi, iż dniem wszczęcia
takiego postępowania jest data wydania powołanego wyżej postanowienia. Skoro postępowanie w sprawie praktyk ograniczających
konkurencję może być wszczynane na wniosek, należy odwołać się do unormowań zawartych w Kodeksie postępowania
administracyjnego, tj. do art. 61 ust. 3, który stanowi, że datą wszczęcia postępowania administracyjnego, na żądanie strony jest dzień
doręczenia tego żądania organowi administracji państwowej. W rozpatrywanej sprawie miało to miejsce w dniu 16 grudnia 2003 r.,
a więc przed upływem terminu określonego w art. 93 ustawy antymonopolowej. Sąd Okręgowy nie zgodził się też z argumentacją
PGNiG, że ustalenie rynku właściwego nastąpiło w sposób uproszczony wobec pominięcia istnienia na tym rynku substytutów gazu
ziemnego w postaci oleju opałowego i ciepła produkowanego z węgla przez Spółdzielnię Mlekowita. Jakkolwiek Gmina powoływała
się w jednym z pism kierowanych do PGNiG S.A. na możliwość skorzystania z tych alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła, to
jednak, w ocenie Sądu, czyniła to tylko w celu wywarcia presji na powoda, aby skłonić go do pozytywnego załatwienia złożonego
wniosku. Sąd podniósł, że Gmina nie podjęła w rzeczywistości decyzji o zmianie rodzaju paliwa stosowanego w swoich kotłowniach
ani też nie zrezygnowała z własnej produkcji energii cieplnej na rzecz zakupu jej od Spółdzielni Mlekowita. W opinii Sądu, ani olej
opałowy, ani też wytworzona już energia cieplna nie są substytutami gazu ziemnego i nie można rozszerzająco traktować ustalonego
przez Prezesa UOKiK rynku właściwego. Jako pozbawione uzasadnionych podstaw Sąd Okręgowy uznał twierdzenie powoda, że
doszło do naruszenia art. 1 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej poprzez przyjęcie, że zwlekanie z wydaniem
warunków technicznych przyłączenia kotłowni do stacji pomiarowej nosi znamiona praktyki ograniczającej konkurencję, skoro było to
jednorazowe zdarzenie, pozbawione cech powtarzalności. Postępowanie PGNiG naruszało, w ocenie Sądu, interesy Gminy jako
podmiotu zbiorowego, a zatem interesy mieszkańców tej społeczności, czyli szerokiego kręgu uczestników rynku. Gmina dążyła do
uzyskania niższych stawek opłaty za gaz, co nie pozostawało bez wpływu na koszty codziennego utrzymania mieszkańców miasta
Wysokie Mazowieckie. W takim przypadku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ma miejsce naruszenie interesu o ogólniejszym
charakterze (publicznoprawnym). Nie zachodziły też żadne wątpliwości, jak należało zakwalifikować pismo Gminy z dnia 21 września 2001 r.
Sąd Okręgowy podzielił pogląd Prezesa UOKiK, że chodziło tu o wydanie warunków połączenia przyłączem gazowym kotłowni przy
ul. Długiej 15 ze stacją pomiarową przy ul. Długiej 53 i PGNiG zdawało sobie sprawę z tego, na czym polega istota całego
przedsięwzięcia, na co wskazuje treść kierowanej do Gminy korespondencji. Po otrzymaniu wniosku z dnia 21 września 2001 r. na
skarżącym spoczywał obowiązek dokonania właściwej i profesjonalnej jego oceny oraz nadania mu biegu w terminie 60 dni.
O traktowaniu przez PGNiG Gminy jako słabszego partnera świadczy fakt, że przedstawiono jej nieuzasadnione przeszkody,
uniemożliwiające realizację zgłoszonego wniosku o wydanie warunków technicznych oraz pozostawiono bez odpowiedzi kolejne
pisma zainteresowanego.
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Sąd Okręgowy uznał za bezzasadny zarzut, że zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o pismo URE z dnia 16 kwietnia 2004 r.
wyjaśniające stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowej wskazując, że pisma tego nie powołano w uzasadnieniu decyzji jako dowodu
w niniejszym postępowaniu. Co się tyczy wymiaru kary pieniężnej, to kwota ta stanowi […]% przychodu PGNiG osiągniętego w roku
wydania decyzji i mieści się w granicach określonych w art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej. W ocenie Sądu Okręgowego nie
jest ona nadmiernie wysoka, gdyż musi spełniać funkcję prewencyjną tj. zapobiegać w przyszłości tego rodzaju naruszeniom
przepisów ustawy. Za szczególnie naganne Sąd uznał długotrwałe, opieszałe, a wręcz lekceważące traktowanie kontrahenta, któremu
z racji słabej pozycji przetargowej trudno było egzekwować swoje prawa. Jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną PGNiG, Sąd podkreślił,
iż nie przedstawiono żadnego dowodu, który wskazywałby na możliwość pojawienia się w tej spółce w krótkim okresie czasu
głębokich problemów finansowych, co sugerowano w złożonym odwołaniu.
W złożonej od tego wyroku apelacji powód zarzucił: naruszenie przepisów prawa (art. 93 ustawy antymonopolowej) przez błędną
ich wykładnię polegającą na nieuwzględnieniu zarzutu braku możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego, po upływie roku
od zaprzestania praktyki, obrazę prawa materialnego, tj. §8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowej przez błędną jego wykładnię oraz niewłaściwą ocenę
dowodów wskutek przyjęcia, że pismo jednostki budżetowej Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 września 2001 r. stanowiło
wniosek o określenie warunków przyłączenia w rozumieniu cytowanego wyżej rozporządzenia, naruszenie zasady obiektywnej oceny
dowodów przez przyjęcie, że PGNiG zwlekało z udzieleniem odpowiedzi na wskazane wcześniej pismo Gminy, naruszenie art. 4 pkt 8
ustawy antymonopolowej przez błędną ocenę rynku właściwego oraz błędne przyjęcie, że skarżący posiadał pozycję dominującą na
tym rynku, bez uwzględnienia udziału substytutów gazu, naruszenie art. 104 tejże ustawy poprzez odmowę zmniejszenia nałożonej na
powoda kary niewspółmiernie wysokiej, nie odniesionej do stopnia zagrożenia interesu publicznego, winy PGNiG, korzyści przez nie
osiągniętych, a także poprzez błędną ocenę sytuacji finansowej tego podmiotu. Ponadto strona powodowa zarzuciła obrazę art. 328
i 233 Kpc przez dowolną ocenę materiału dowodowego i przyjęcie, że wysokość strat Gminy wskutek zwłoki PGNiG w załatwieniu
sprawy wynosiła 125.022 zł.
Wskazując na powyższe zarzuty PGNiG S.A. wnosiło o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uchylenie zaskarżonej decyzji lub
jej zmianę poprzez stwierdzenie, że w niniejszej sprawie nie miała miejsca praktyka ograniczająca konkurencję, lub też poprzez
umorzenie wszczętego postępowania. Jako ewentualny zgłoszony został wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku i wydane
orzeczenie co do istoty sprawy, sprowadzającego się do zmniejszenia wysokości nałożonej na powoda kary z 41.362.000 zł do kwoty
1000 zł, względnie o uchylenie tego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja jest częściowo uzasadniona w tym zakresie, który dotyczy kwestionowania wysokości nałożonej na PGNiG S.A. kary
pieniężnej. Natomiast pozostałe zarzuty strony skarżącej nie zasługiwały na uwzględnienie.
Sąd Apelacyjny nie podziela zarzutu skarżącego, jakoby doszło w tej sprawie do naruszenia art. 93 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów poprzez wszczęcie postępowania antymonopolowego po upływie przewidzianego tam terminu. Istota spornego
zagadnienia sprowadza się do oceny charakteru postanowienia Prezesa UOKiK, w którym zawiadamia on zainteresowane strony
o wszczęciu takiego postępowania, gdy ze stosownym wnioskiem występuje podmiot dotknięty stosowaniem praktyk monopolistycznych.
Jakkolwiek skarżący ma rację twierdząc, że na organie antymonopolowym spoczywa obowiązek kontroli - czy spełnione zostały
przesłanki do wszczęcia żądanego postępowania, to jednak pierwszoplanowe znaczenie należy przypisać momentowi złożenia
wniosku przez uprawniony podmiot. Pozytywna dla strony wnioskującej decyzja (postanowienie) Prezesa UOKiK w przedmiocie
wszczęcia postępowania ma charakter formalny i pełni funkcję informacyjną. Niewątpliwie istnieje podobieństwo pomiędzy zasadami
rządzącymi wszczęciem postępowania antymonopolowego oraz postępowania administracyjnego, w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji administracyjnej, co podnosi powód w złożonej apelacji, gdyż w obu tych przypadkach może zostać wydana
decyzja o odmowie wszczęcia postępowania. Trzeba jednak zauważyć, że w powołanym wyżej postępowaniu administracyjnym nie
ma w ogóle potrzeby wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania, jeżeli nie zachodzą ku temu ustawowe
przeciwwskazania. Za prawidłowością poglądu sądu pierwszej instancji o braku podstaw do zastosowania w tej sprawie instytucji
przedawnienia może również świadczyć stanowisko zajęte przez tutejszy Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu prawomocnego wyroku
z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 94/05, gdzie wskazano, że o odmowie wszczęcia przez Prezesa UOKiK
postępowania administracyjnego powinien był zadecydować fakt, że złożenie przez zainteresowanego wniosku, nastąpiło po upływie
terminu określonego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Z kolei na
zbliżony charakter tego przepisu do unormowania przyjętego w art. 93 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wskazał Sąd
Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. akt III SK 1/04. Również przedstawiciele doktryny uznają za istotną
okoliczność przy ocenie, czy nie doszło do upływu terminu przedawnienia wszczęcia postępowania antymonopolowego (art. 93 ustawy),
określenie, w jakiej dacie wpłynął do Prezesa UOKiK wniosek w powyższym przedmiocie […].
Odnosząc się do kolejnego zarzutu skarżącego dotyczącego naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych należy stwierdzić, że Sąd
Okręgowy zasadnie uznał, że wniosek Gminy z dnia 21 września 2001 r. powinien był zostać potraktowany w taki sam sposób, jak
gdyby chodziło o przyłączenie po raz pierwszy wnioskodawcy do sieci gazowej, tj. w terminie wskazanym w §7 ust 1 pkt 2 tego
rozporządzenia. Poza sporem jest okoliczność, że powołane wyżej przepisy nie regulowały wprost kwestii związanych ze zmianą
warunków technicznych przebudowy już istniejących sieci gazowych. Tym niemniej realizacja projektowanego przez Gminę
przedsięwzięcia wymagała określenia przez powoda warunków, na jakich może dojść do opomiarowania w jednym miejscu
pobieranego przez nią gazu. Znalazło to potwierdzenie w piśmie PGNiG z dnia 7 czerwca 2002 r., gdzie posłużono się sformułowaniem
„zasady” dla określenia wymogów, jakie muszą zostać spełnione, aby zamierzony przez Gminę cel mógł zostać osiągnięty. Nie może
mieć tu zasadniczego znaczenia fakt, że owe „zasady” nie odpowiadają katalogowi warunków technicznych, przewidzianych dla
wniosku o przyłączenie do sieci (§8 rozporządzenia). Strona skarżąca była w pełni zorientowana co do tego, jak należy zakwalifikować
wniosek Gminy, informując ją w piśmie z dnia 15 października 2001 r., że nie może przychylić się do tego wniosku w sprawie
zamiennych warunków przyłączenia istniejącej kotłowni do stacji pomiarowej gazu, zlokalizowanej przy drugiej kotłowni. Późniejszy
bieg zdarzeń potwierdził dobitnie pogląd Prezesa UOKiK, że pierwotna odmowa PGNiG nie miała racjonalnego uzasadnienia.
Natomiast sam fakt, iż w stosunkowo krótkim okresie czasu udzielono odpowiedzi na pismo Gminy (z dnia 21 września 2001 r.) nie jest
tu istotny, gdyż w żadnym wypadku PGNiG nie było skłonne uwzględnić prośby wnioskodawcy. Mimo że w sprawie nie zaszły żadne
nowe okoliczności faktyczne powód dopiero po upływie kilku miesięcy zmienił swoje dotychczasowe stanowisko, przedstawiając
żądane warunki w piśmie z dnia 7 czerwca 2002 r. Nie sposób zgodzić się z argumentacją skarżącego, że jego stosunek do złożonego
wniosku był przez cały okres czasu taki sam. Należący do Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Energetyki Cieplnej już w piśmie z dnia
26 października 2001 r. deklarował gotowość wybudowania we własnym zakresie 250 m nitki gazociągu […].
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Sąd Apelacyjny nie podzielił również kolejnego zarzutu apelacji, jakoby Prezes UOKiK nieprawidłowo zdefiniował rynek właściwy,
na którym powód posiada pozycję dominującą. Jak słusznie argumentował pozwany i zainteresowana, w orzecznictwie i doktrynie
wskazuje się na konieczność dążenia do możliwie wąskiej segmentacji rynku. W przeciwnym bowiem razie trudno byłoby znaleźć
podmiot o pozycji dominującej, co stawiałoby pod znakiem zapytania sens stosowania ograniczeń antymonopolowych […].
Bliska substytutywność produktów zachodzi wówczas, gdy w sposób dowolny mogą być one zamieniane. Takiego wymogu nie
spełnia olej opałowy w stosunku do gazu czy też produkowana przez inny podmiot energia cieplna. Wprawdzie zainteresowana
powoływała się w piśmie z dnia 15 kwietnia 2002 r. na możliwość alternatywnego korzystania przez nią z oleju opałowego podkreślając,
że nie będzie on znacznie droższy od gazu, ale w rzeczywistości Gmina nie poczyniła żadnych konkretnych kroków w celu realizacji tego
planu i słusznie Sąd Okręgowy uznał, że zainteresowanemu chodziło tylko o wywarcie presji w celu zmiany stanowiska powoda.
Podobnie należało też traktować inną wskazywaną przez Gminę opcję - zakup energii cieplnej ze Spółdzielni Mlekowita, gdzie wcześniej
zachodziłaby konieczność wybudowania sieci dosyłowej energii cieplnej. Nie było zatem podstaw do określenia rynku właściwego
w znaczeniu asortymentowym jako np. rynku sprzedaży energii cieplnej na terenie miejscowości Wysokie Mazowieckie. Nie doszło
też do błędnego ustalenia tego rynku pod względem geograficznym. Fakt, że PGNiG jest dostawcą gazu dla odbiorców z całego kraju
nie oznacza, że wszędzie zachowuje on taką samą pozycję rynkową, w stosunku do konkurentów oferujących inne nośniki energii.
Trudno bowiem zakładać, że np. w rejonach gdzie wykorzystuje się złoża geotermalne, czy też gdzie w sposób masowy pozyskuje się
energię cieplną ze stałych paliw (węgiel, drewno) skarżący ma zapewnione takie same warunki sprzedaży gazu, jak na wskazanym w tej
sprawie terenie.
Natomiast można przyznać skarżącemu rację, gdy zarzuca, że pozostawienie przez Sąd Okręgowy kary pieniężnej na niezmienionym
poziomie narusza art. 104 ustawy antymonopolowej. Sąd pierwszej instancji uznał, że wymierzona PGNiG kara w wysokości
41.362.000 zł w pełni odpowiada stopniowi zawinienia tego podmiotu oraz spełnia swoją funkcję represyjną i prewencyjną.
O szczególnie nagannym postępowaniu powoda świadczyć ma, zdaniem Sądu, fakt, że nadużył on pozycji dominującej wobec
najsłabszych uczestników tego rynku, jaką jest społeczność Gminy Wysokie Mazowieckie i że przez długi okres czasu traktował
swojego kontrahenta opieszale, a wręcz lekceważąco. Takie uzasadnienie ma charakter jednostronny bez rozważenia szeregu
okoliczności przemawiających na korzyść ukaranego. Powód nadużył pozycji dominującej w ramach zdarzenia incydentalnego i bez
działania w warunkach recydywy. Jak już była o tym wcześniej mowa, przedstawiony mu wniosek nie miał typowego charakteru
(o przyłączenie do sieci) i sposób jego załatwienia nie był wprost regulowany przez przepisy ww. rozporządzenia. W momencie
wszczęcia postępowania antymonopolowego nie istniał już problem stosowania niedozwolonej praktyki, gdy skarżący zaniechał jej
kontynuowania z własnej woli już półtora roku wcześniej.
Sąd Okręgowy nie odniósł się też do kwestii skali korzyści, jakie powód mógł uzyskać, zwlekając z pozytywnym załatwieniem
wniosku Gminy. Ta okoliczność powinna mieć istotne znaczenie przy określaniu wysokości nakładanej kary. W uzasadnieniu wyroku
jest tylko mowa o stratach finansowych doznanych przez Gminę z powyższego tytułu. Słusznie podnosi skarżący, że wymieniona tam
kwota 125.022 zł (którą podała Gmina) została sceptycznie oceniona przez Prezesa UOKiK (jako zawyżona). Poza tym rozmiar doznanej
przez jedną stronę straty nie musi pokrywać się z wielkością korzyści uzyskanej przez danego kontrahenta. Nie można też pominąć
ograniczonego zasięgu skutków, jakie pociągnął za sobą penalizowany czyn.
Mając to wszystko na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że odpowiednią karą, w stosunku do stopnia naruszenia przez powoda
interesu publicznoprawnego oraz uwzględniającą inne okoliczności, o których mowa w art. 104 ustawy antymonopolowej będzie
kwota 2.068.100 zł, stanowiąca […]% przychodu spółki PGNiG osiągniętego w 2003 r. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
27 czerwca 2000 r., sygn. akt I CKN 793/98 - kara pieniężna z uwagi na represyjno-wychowawczy charakter winna pozostawać we
właściwej proporcji do potencjału ekonomicznego sprawy. Takiego wymogu w żadnym razie nie mogłaby spełniać postulowana w apelacji
kara 1000 zł. Ustalona ostatecznie kwota stanowi odczuwalną dolegliwość finansową dla ukaranego i powinna skutecznie przeciwdziałać
stosowaniu przez niego niedozwolonych praktyk w przyszłości.
Z tych też względów Sąd Apelacyjny zmienił częściowo zaskarżony wyrok na podstawie art. 386 §1 Kpc, a w pozostałym zakresie oddalił
apelację z mocy art. 385 Kpc. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z art. 100 zd. 1 Kpc w zw. z art. 391 §1 Kpc.
38
Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2007 r.
1.

Wyrok z dnia 6.02.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 810/06) w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 37 w niniejszym numerze Dziennika).
2. Wyrok z dnia 13.02.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 819/06) w sprawie z odwołania Hand-Prod Sp. z o.o. w Warszawie i Roche Polska Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 14.02.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 980/06) w sprawie z odwołania Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku Białej przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 15.02.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1027/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Katowice przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 16.02.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 951/06) w sprawie z odwołania AGRO-MAN Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 21.02.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1029/06) w sprawie z odwołania Zakładu Pogrzebowego Hades Sp. z o.o. w Białej
Podlaskiej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 6.03.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 943/06) w sprawie z odwołania Carston Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 8.03.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1059/06) w sprawie z odwołania Gminy Skawina przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 23.03.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 805/06) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 24.04.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1054/06) w sprawie z odwołania Kolportaż Prasy Rolkon Sp. z o.o. w Poznaniu i Ruch S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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39
WYROK
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
w sprawie z odwołania „Agri-Maszewo” Sp. z o. o. w Maszewie, Lesaffre bio corporation Sp. z o.o.
w Wołczynie i in. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 6/06)
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa: 1.„Agri-Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie Lęborskim, 2. „Lesaffre bio corporation” S.A.
w Wołczynie, 3. Drożdżowni „Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, 4. Pomorskiej Fabryki Drożdży „Polmos” S.A. w Tczewie, 5. Wytwórni
Drożdży Piekarskich Sp. z o.o. w Krakowie - Bieżanowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem
Mazowieckiej Fabryki Drożdży „Józefów” Sp. z o.o. w Józefowie o ochronę konkurencji, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 sierpnia 2006 r., skarg kasacyjnych „Agri-Maszewo” Sp. z o.o.
w Maszewie, „Lesaffre bio corporation” S.A. w Wołczynie i Wytwórni Drożdży Piekarskich Sp. z o.o. w Krakowie - Bieżanowie od
wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt VI ACa 1146/04:
1. oddala skargi kasacyjne;
2. zasądza od „Agri-Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie Lęborskim na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym;
3. zasądza od „Lessaffre bio corporation” S.A. w Wołczynie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę
3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym;
4. zasądza od Wytwórni Drożdży Piekarskich Sp. z o.o. w Krakowie - Bieżanowie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzją Nr DDF-13/2003 z dnia 14 marca 2003 r.: 1) na podstawie art. 9
w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów […], po przeprowadzeniu
postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko producentom drożdży: „Agri-Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie,
„Lesaffre bio corporation” Sp. z o.o. w Wołczynie, Mazowieckiej Fabryce Drożdży „Józefów” Sp. z o.o. w Józefowie, Drożdżowni
„Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, Pomorskiej Fabryce Drożdży „Polmos” S.A. w Tczewie oraz Wytwórni Drożdży Piekarskich Sp. z o.o.
w Krakowie - Bieżanowie - uznał praktykę polegającą na zawarciu porozumienia, którego skutkiem było ograniczenie konkurencji na
rynku drożdży piekarskich poprzez ustalenie bezpośrednio cen sprzedaży drożdży piekarskich, za ograniczającą konkurencję i nakazał
zaniechanie jej stosowania; 2) na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
nałożył na każdego przedsiębiorcę (uczestnika porozumienia) karę pieniężną płatną do budżetu w następującej wysokości: na
„Agri-Maszewo” - 300.000 zł, „Lesaffre bio corporation” - 300.000 zł, Pomorską Fabrykę Drożdży „Polmos” - 200.000 zł, Mazowiecką
Fabrykę Drożdży „Józefów” - 160.000 zł, Drożdżownię „Lublin” - 160.000 zł oraz Wytwórnię Drożdży Piekarskich - 160.000 zł; 3) na
podstawie art. 105 §1 Kpa w zw. z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów umorzył wszczęte
z urzędu postępowanie antymonopolowe przeciwko Mazurskiemu Centrum Zaopatrzenia Piekarnictwa „Mazpiek” Sp. z o.o.
w Kętrzynie oraz „Lesaffre P.S.” Sp. z o.o. w Łodzi w sprawie o stwierdzenie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, określonej
w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, polegającej na zawarciu porozumienia ustalającego bezpośrednio ceny sprzedaży drożdży piekarskich.
Uzasadniając powyższą decyzję Prezes UOKiK stwierdził, że powziął wiadomość, według której 17 września 2001 r. pięciu z ośmiu
działających w Polsce producentów drożdży piekarskich dokonało podwyżki cen drożdży o około 30-40%. W związku z powyższym
organ antymonopolowy przeprowadził z urzędu postępowanie wyjaśniające celem ustalenia, czy nastąpiło naruszenie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ustalania cen drożdży piekarskich. Z uzyskanych informacji wynikało, że w badanym
okresie produkcją drożdży zajmowało się ośmiu przedsiębiorców, a dwóch dalszych nie produkowało drożdży, lecz zajmowało się
sprzedażą drożdży importowanych. Siedmiu producentów drożdży i jeden importer podjęło w sierpniu 2001 r. decyzje cenowe co do
podwyżki cen drożdży, a nowe ceny zostały wprowadzone w życie w zbliżonym terminie - od 15 do 19 września 2001 r. - i kształtowały
się na podobnym poziomie. W sierpniu i wrześniu 2001 r. przedstawiciele tych spółek uczestniczyli w kilku spotkaniach poświęconych
omówieniu sytuacji na rynku drożdży. W następstwie dokonanych ustaleń Prezes Urzędu wszczął z urzędu postępowanie
antymonopolowe przeciwko ośmiu producentom i sprzedawcom drożdży pod zarzutem naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów poprzez zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku drożdży piekarskich,
polegającego na wspólnym ustalaniu cen zbytu drożdży. W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania
antymonopolowego wszyscy przedsiębiorcy zaprzeczyli zawarciu jakiegokolwiek porozumienia dotyczącego ustalenia poziomu cen
drożdży piekarskich i terminu ich wprowadzenia w życie. W toku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego Prezes
Urzędu ustalił, że łączna produkcja spółek objętych tym postępowaniem stanowiła w 2000 r. ok. 93% produkcji drożdży w Polsce.
Z uwagi na stawkę celną import drożdży w badanym okresie był niewielki, stanowił ok. 5% całego rynku sprzedaży drożdży w Polsce.
Drożdże sprzedawane są w różnym asortymencie (w kostkach o masie 100 g i 500 g, ale także w kostkach o masie 42 g oraz 1000 g
i 5000 g) i różnych opakowaniach zbiorczych. Niektórzy producenci oferują drożdże o wyższej jakości i w wyższej cenie niż drożdże
standardowe. Żadna ze spółek nie posiada pozycji dominującej na rynku drożdży. Każda ze spółek podała, że ceny zbytu drożdży ustala
samodzielnie, dotyczyło to także podwyżki z września 2001 r. Każda podała dotyczące jej przyczyny wprowadzenia podwyżek cen
w okresie od 15 do 19 września 2001 r. Główną przyczyną wzrostu cen, powoływaną przez większość spółek, był wzrost cen
surowców do produkcji, przede wszystkim melasy buraczanej. Z informacji uzyskanych przez Prezesa Urzędu wynikało, że każdy
z przedsiębiorców podjął decyzję o wprowadzeniu podwyżki cen zbytu drożdży w sierpniu 2001 r. - najwcześniej 9 sierpnia, najpóźniej
31 sierpnia. Zatwierdzone w sierpniu 2001 r. nowe cenniki zaczęły obowiązywać u sześciu producentów od 17 września 2001 r.,
w jednej spółce nowe ceny sprzedaży drożdży wprowadzono od 15 września 2001 r., również w jednej - od 19 września 2001 r.
Po dokonaniu szczegółowej analizy skali podwyżek cen drożdży u różnych producentów Prezes Urzędu doszedł do wniosku, że
podwyżki były na zbliżonym poziomie […]. Na zróżnicowaną skalę podwyżki miały wpływ: wielkość opakowania zbiorczego (2 kg, 5 kg,
10 kg), rodzaj opakowania (jednorazowe lub zwrotne), cena dla różnego rodzaju odbiorców (hurtu i detalu). Przed wprowadzeniem
podwyżki we wrześniu 2001 r. zmiany cen zbytu drożdży u przedsiębiorców objętych postępowaniem antymonopolowym
następowały w różnym czasie i z różną częstotliwością. Ponieważ wszyscy uczestnicy tego postępowania zgodnie podali, że przyczyną
podwyżek cen drożdży we wrześniu 2001 r. był wzrost cen surowców, przede wszystkim melasy buraczanej, która w produkcji drożdży
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nie ma substytutu, Prezes Urzędu dokonał analizy cen czterech powtarzających się u wszystkich przedsiębiorców podstawowych
surowców do produkcji drożdży, a mianowicie melasy, wody amoniakalnej, kwasu siarkowego i energii elektrycznej. Z przeprowadzonej
analizy wynikało, że w okresie od 1 sierpnia 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r. ceny tych surowców u poszczególnych przedsiębiorców
podlegały różnokierunkowym zmianom, nie tylko wzrastały, także malały, przy czym wzrost nie był jednorodny (w niektórych
przypadkach sukcesywny, w innych skokowy) i przypadał na różne miesiące. Objęci postępowaniem antymonopolowym
przedsiębiorcy podali, że w okresie od sierpnia do września 2001 r. miało miejsce kilka spotkań producentów drożdży. Zaprzeczyli, aby
w ich czasie doszło do zmowy cenowej.
Rozważając podstawy prawne wydanej decyzji Prezes Urzędu stwierdził, że rynek właściwy w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów wyznaczają. dwa elementy: towar (rynek produktowy) oraz terytorium (rynek geograficzny).
W rozpatrywanej sprawie rynkiem właściwym w ujęciu produktowym jest rynek sprzedaży drożdży piekarskich, natomiast w ujęciu
geograficznym - rynek krajowy. Uczestnikami tego rynku po stronie podażowej są producenci i importerzy drożdży.
Organ antymonopolowy ostatecznie potraktował jako uczestników postępowania antymonopolowego sześciu przedsiębiorców,
którzy zasięgiem swojej produkcji obejmują znaczną część rynku […]. Wobec faktu uczestniczenia w tym samym rynku właściwym są
oni w stosunku do siebie konkurentami w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po stronie
popytowej uczestnikami rynku właściwego są hurtownicy oraz właściciele piekarni i cukierni, działający w dużym rozproszeniu
i nieposiadający znacznej siły rynkowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, za praktykę ograniczającą konkurencję uznaje się
porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży
towarów. Prowadzone postępowanie antymonopolowe miało na celu zbadanie, czy przedsiębiorcy, przeciwko którym je wszczęto
(czyli producenci drożdży), zawarli porozumienie polegające na ustaleniu cen drożdży. Postępowanie dotyczyło zachowania rynkowego
przedsiębiorców, kwalifikowanego jako porozumienie poziome, czyli między konkurentami (art. 6 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów), ponieważ jednak ich łączny udział w rynku producentów drożdży osiągnął w 2000 r. […]%, to do zawartych między
nimi porozumień ma zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiuje wprost
pojęcia „porozumienie ograniczające konkurencję”, art. 4 pkt 4 ustawy określa jedynie formy, w jakich urzeczywistniają się porozumienia
sprzeczne z ustawą. Według tego przepisu, porozumieniem jest umowa, uzgodnienie lub podjęcie uchwały przez co najmniej dwóch
przedsiębiorców, bez względu na to, na jakim szczeblu obrotu gospodarczego się znajdują. Dla stwierdzenia praktyki ograniczającej
konkurencję opisanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wystarczające jest łączne
wystąpienie dwóch przesłanek: 1) związanie się porozumieniem w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy, 2) wynikające z tego porozumienia
ustalenie, bezpośrednie lub pośrednie, cen oraz zasad ich kształtowania między konkurentami w stosunkach z osobami trzecimi.
Zakazane porozumienie nie musi mieć sformalizowanej, pisemnej formy. Dla uznania działań przedsiębiorców za sprzeczne z ustawą
o ochronie konkurencji i konsumentów wystarczy stwierdzenie, że ograniczyli oni swoją swobodę w stosunkach z osobami trzecimi na
podstawie poczynionego wspólnie uzgodnienia.
Zasadniczą kwestią było udowodnienie przedsiębiorcom świadomej współpracy w celu osiągnięcia współdziałania i koordynacji
ich postępowań, prowadzącej do wywarcia wpływu na sposób prowadzenia polityki handlowej kontrahentów oraz uniknięcia ryzyka
konkurencji. Skutkiem takiego działania jest ograniczenie gry sił rynkowych. Decydujące znaczenie dla ustalenia istnienia porozumienia
ograniczającego konkurencję, zawartego w formie poufnej zmowy, mają skoordynowane zachowania na rynku zainteresowanych
przedsiębiorców, nakierowane na osiągnięcie celu sprzecznego z ustawą o ochronie konkurencji […]. W rozpoznawanej sprawie
analiza działań i zachowań producentów drożdży wskazuje na zbieżny termin podjęcia decyzji o podwyżce cen i ten sam termin
wprowadzenia nowych cen w życie - prawie u wszystkich przedsiębiorców był to 17 września 2001 r. Podobna była również skala
dokonanej w tym dniu podwyżki. Jak twierdzili przedsiębiorcy będący stronami postępowania antymonopolowego, zachowanie to
wynikało z naśladownictwa zachowań rynkowych (zachowania paralelne) oraz wzrostu cen surowców do produkcji drożdży, w tym
głównie melasy buraczanej.
Zgodnie z orzecznictwem SOKiK ujawnienie przez przedsiębiorcę, bez względu na zajmowaną na rynku pozycję, swej polityki
cenowej jest działaniem z pogranicza prawa, a już za nielegalną praktykę należy uznać wymianę przez przedsiębiorców lub jednego
z nich informacji o zamierzonych podwyżkach cen oraz uzgodnione zaakceptowanie podążania za cenami lidera cenowego, jeżeli służy
to lub może służyć koordynowaniu cen przez konkurentów […]. Wprawdzie przyjmuje się za dopuszczalne świadome dostosowanie
się przedsiębiorców do zmieniających się wymagań rynku, m.in. w zakresie ofert cenowych konkurentów, jednakże zachowania takie
odróżnia od zakazanych prawem porozumień ograniczających konkurencję brak - charakterystycznego dla tych ostatnich - elementu
uzgodnienia podjętego w jakiejkolwiek formie. Uzgodnienie przedsiębiorców, eliminujące między nimi stan niepewności co do
postępowania na rynku, a następnie dostosowanie się do zachowań rynkowych konkurentów, nie może być traktowane jako
zachowanie paralelne, lecz wyłącznie jako porozumienie uzgodnionego działania […]. Naruszeniem zakazu porozumień, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, są wszelkie pośrednie i bezpośrednie kontakty między
przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest zarówno wpływanie na zachowanie rynkowe aktualnego lub potencjalnego
konkurenta, jak i ujawnianie takiemu konkurentowi obranego kierunku zachowania rynkowego, które zamierza się stosować na rynku
[…]. Dokonana przez Prezesa Urzędu analiza cen surowców do produkcji drożdży nie potwierdziła podnoszonego przez
przedsiębiorców argumentu, że w okresie bezpośrednio poprzedzającym podjęcie decyzji o wprowadzeniu podwyżki cen drożdży
nastąpił istotny wzrost cen tych surowców. Występująca tendencja i tempo wzrostu cen surowców w żadnym wypadku nie uzasadniły
jednoczesnego wprowadzenia podwyżki cen drożdży przez strony. Zmiany cen podstawowych surowców do produkcji drożdży
następowały w różnym czasie i w różnym zakresie dotykały poszczególnych producentów. Gdy każdy z przedsiębiorców
prowadzących samodzielną politykę handlową znajduje się w innej sytuacji ekonomiczno-finansowej i ponosi inne koszty, skala
wprowadzonych przez niego podwyżek powinna różnić się od skali podwyżek pozostałych. Trudno racjonalnie uzasadnić jednoczesne
wprowadzenie podwyżki cen drożdży i zbliżoną skalę podwyżek dokonanych przez wszystkich producentów. Taka zbieżność wskazuje
na skoordynowanie działań przedsiębiorców, zmierzających do realizacji uzgodnionej strategii cenowej.
W ocenie Prezesa Urzędu, z zebranego w postępowaniu antymonopolowym materiału dowodowego wynika, że działanie
producentów drożdży, polegające na wprowadzeniu w tym samym dniu podwyżki cen drożdży o zbliżonej skali, w istotnym stopniu
ograniczyło istniejącą dotychczas na rynku konkurencję. Mając na uwadze fakt, że działający na rynku drożdży producenci kontrolowali
[…] tego rynku, narazili uczestników rynku po stronie popytowej (odbiorców, konsumentów) na poniesienie znacznego uszczerbku,
albowiem wprowadzone równocześnie nowe wyższe ceny obowiązywały niemalże na całym rynku drożdży, znacznie ograniczając
możliwość zakupu drożdży po niższych cenach.
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Odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosły: „Agri-Maszewo” (XVII Ama 71/03), „Lesaffre
bio corporation” (XVII Ama 72/03), Drożdżownia ,,Lublin” (XVII Ama 73/03), Wytwórnia Drożdży Piekarskich (XVII Ama 75/03),
Pomorska Fabryka Drożdży ,,Polmos” (XVII Ama 76/03). Sąd połączył wszystkie te sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
Sąd Okręgowy w Warszawie - SOKiK wyrokiem z 6 października 2004 r., w sprawie XVII Ama 71/03, zmienił zaskarżoną decyzję
Prezesa UOKiK z 14 marca 2003 r. […], w ten sposób, że nie stwierdził stosowania przez „Agri-Maszewo”, „Lesaffre bio corporation”,
Mazowiecką Fabrykę Drożdży „Józefów” (zainteresowaną w sprawie), Drożdżownię „Lublin” Spółka z o.o. w Lublinie, Pomorską
Fabrykę Drożdży „Polmos” S.A. w Tczewie i Wytwórnię Drożdży Piekarskich praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na
zawarciu porozumienia, poprzez ustalenie bezpośrednio obowiązujących od 17 września 2001 r. cen sprzedaży drożdży piekarskich.
Sąd Okręgowy ustalił, że bezsporny jest fakt dokonania przez powodów 17 września 2001 r. podwyżki cen drożdży piekarskich, ale
decyzje cenowe były podejmowane przez zarządy poszczególnych powodowych spółek w różnych terminach: 9 sierpnia 2001 r. przez
Spółkę w Tczewie, 15 sierpnia 2001 r. przez Spółkę w Krakowie, 20 sierpnia 2001 r. przez Spółki w Maszewie i Lublinie, 31 sierpnia 2001 r.
przez Spółkę w Wołczynie. Nie zostało skutecznie zakwestionowane przez pozwanego twierdzenie powodów, że nowe cenniki - po ich
przyjęciu przez zarządy spółek, a przed wejściem w życie - są znane przynajmniej niektórym odbiorcom, szczególnie hurtownikom,
z którymi spółki mają zawarte długoterminowe umowy, zobowiązujące do powiadomienia odbiorców z wyprzedzeniem 7- lub
14-dniowym o zmianach cen. Nie zostały również zakwestionowane twierdzenia powodów, że Spółka z Lublina ponosiła od 2000 r.
straty na sprzedaży drożdży, a spółka z Krakowa realizowała w tym okresie inwestycję o wartości 5.000.000 zł.
Rozpatrując odwołania powodowych spółek od decyzji Prezesa Urzędu, Sąd Okręgowy stwierdził, że zasługują one na uwzględnienie,
chociaż część podnoszonych zarzutów jest chybiona. Sąd nie podzielił poglądu powodowych spółek, że naruszenie zakazu przewidzianego
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie ma miejsca w przypadku ustalania, bezpośrednio lub pośrednio,
wyłącznie cen, bez uzgodnienia innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Cena jest jednym z warunków zakupu lub sprzedaży
i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy eksponuje szczególne jego znaczenie. Nie zachodzi koniunkcja pomiędzy „ceną” i „warunkami kupna lub
sprzedaży”. Sąd Okręgowy podniósł, że istota rozstrzygnięcia sprowadzała się do oceny, czy zachowanie powodów i zainteresowanego
daje podstawę do domniemania faktycznego, że doszło pomiędzy nimi do porozumienia cenowego. W ocenie Sądu, nie można
w sposób jednoznaczny odrzucić twierdzeń powodów, że decyzje cenowe podejmowali samodzielnie, a stałe powiązania umowne
sprawiały, że nowe cenniki byty znane - przynajmniej niektórym odbiorcom - z wyprzedzeniem 1-, 2-tygodniowym, ponieważ
hurtownicy potrzebują czasu na dostosowanie swoich działań do zmienionych warunków. Gdy zatem informacje o planowanych
zmianach cen są znane niektórym uczestnikom rynku z wyprzedzeniem, nie można wykluczyć, że o planowanych i podejmowanych
przez kolejne spółki decyzjach cenowych (najwcześniej przez Spółkę w Tczewie) pozostali powodowie mogli dowiedzieć się od osób
trzecich. Przemawia za tym różny czas podejmowania decyzji cenowych - różne daty podejmowania decyzji cenowych przez zarządy
kolejnych spółek (od 9 sierpnia do 31 sierpnia 2001 r.) zdają się wskazywać na różny czas pozyskiwania przez powodów informacji
o zachowaniu się konkurentów. Prezes Urzędu pominął w swoich ustaleniach sytuację istniejącą na rynku i sytuację ekonomiczną
powodów. Na rynku utrzymywała się nadwyżka możliwości wytwórczych w stosunku do popytu i producenci wykorzystywali ok. 70 - 90%
swojego potencjału produkcyjnego. Ceny były w tym okresie na niskim poziomie, Spółka w Lublinie ponosiła straty, Spółka
w Maszewie sprzedała fabrykę drożdży, powodowie realizowali lub planowali inwestycje modernizacyjne, w związku ze spodziewanym
zniesieniem ceł ochronnych na drożdże, przewidywali również wzrost cen surowca do produkcji drożdży - przede wszystkim melasy.
Wobec planowanej podwyżki cen przez Spółkę w Tczewie pozostali powodowie mogli albo uczynić to samo, zachowując swój udział
w rynku i uzyskując większy przychód (odzyskując rentowność produkcji), albo utrzymać cenę dotychczasową, mając perspektywę
zwiększenia o kilka procent swojego udziału w rynku. W ocenie Sądu, w istniejącym wówczas otoczeniu ekonomicznym bardziej
racjonalne wydawało się powtórzenie rynkowego zachowania konkurentów i podniesienie cen w zbliżonym zakresie. Autonomiczny
sposób podejmowania decyzji potwierdza fakt, że wysokość podwyżek była zróżnicowana: w przypadku drożdży a wadze 100 g od
15,8% do 25%, dla drożdży o wadze 500 g od 16,9% do 24,1%. W tej sytuacji zarzut pozwanego, że podwyżka miała zbliżoną skalę,
Sąd uznał za bezzasadny. Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie ma uzasadnionych podstaw do negowania
twierdzeń powodów, że decyzje cenowe podjęli autonomicznie, reagując na pierwszą podwyżkę dokonaną przez Spółkę w Tczewie.
Nie oznacza to, że do zarzucanego porozumienia nie doszło, ale sama zbieżność daty wprowadzenia podwyżek - 17 września 2001 r.
- nie daje dostatecznych podstaw do wyprowadzenia domniemania o zawarciu przez powodów niedozwolonego porozumienia
cenowego. Ze zgromadzonego materiału dowodowego można w sposób logiczny wyprowadzić wniosek zarówno o istnieniu
porozumienia, jak i wniosek przeciwny, brak zatem podstaw do zastosowania art. 231 Kpc i uznania za udowodniony faktu zawarcia
niedozwolonego porozumienia cenowego.
Od powyższego wyroku wniósł apelację Prezes UOKiK, domagając się zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia odwołań powodów,
ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie - SOKiK do ponownego rozpoznania.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 21 września 2005 r., VI ACa 1146/04, uwzględniając apelację Prezesa UOKiK zmienił
zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił odwołania powodów od decyzji Prezesa UOKiK z 14 marca 2003 r., Nr DDF-13/2003.
Sąd Apelacyjny wskazał, że ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 4 pkt 4 zawiera definicję
porozumień […]. Definicja ta jest szeroka i pozwala objąć zakazami wynikającymi z art. 5 ustawy wszelkie formy skoordynowanych
działań niezależnie funkcjonujących przedsiębiorców lub ich związków, wywołujące negatywne skutki rynkowe w postaci wyeliminowania,
ograniczenia bądź naruszenia w inny sposób konkurencji. Warunkiem uznania określonych skoordynowanych działań przedsiębiorców
za porozumienie jest ich dobrowolność u wszystkich uczestników. Ustawa nie wprowadza żadnych wymogów co do formy umowy, może
zatem do jej zawarcia dojść zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Porozumieniem są także uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek
formie przez przedsiębiorców lub ich związki, czyli czynności i działania niespełniające przesłanek uznania ich za umowy. Istotą takich
porozumień jest koordynacja zachowań przedsiębiorców nie w drodze nałożenia prawnie wiążącego obowiązku wspólnego działania,
lecz przez świadome wskazanie sposobu współdziałania, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Takie zachowanie
przedsiębiorców pozwala na wyeliminowanie ich niepewności co do przebiegu procesów rynkowych i warunków działania konkurentów,
która to niepewność jest podstawą działania konkurencji. Dla przyjęcia, że doszło do takiego porozumienia, nie jest wystarczające
stwierdzenie podobnych zachowań; dowodem jego istnienia jest analiza przejawów zachowań rynkowych i wykazanie, że zachowania
te nie są adekwatne do istniejących warunków rynkowych. Od porozumień w formie uzgodnionych działań odróżnia się działania
paralelne, polegające na podobnym dostosowaniu się przedsiębiorców do zmienianych warunków rynkowych (w tym do zachowań
konkurentów) i ich adekwatności do nowej sytuacji na rynku. Przy tego rodzaju ocenie zachowania konkurentów znaczenie ma
zachowanie konkurenta mającego większy niż inni udział w rynku. Gdy dostosowanie się do zmienianych warunków rynkowych
poprzedzone jest dowolnym uzgodnieniem, traktuje się je jako porozumienie. Za porozumienia poziome uznaje się takie, których
stronami są konkurenci rynkowi, działający na tej samej stronie rynku: stronie popytowej lub podażowej.
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Na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie Sąd Apelacyjny stwierdził, że zachowanie powodów wykazywało
wiele podobieństw.
Po pierwsze - datą wprowadzenia wyższych cen u wszystkich powodów oraz zainteresowanego był 17 września 2001 r. (jedynie
nieistniejące już na rynku spółki „Lesaffre” i „Mazpiek” wprowadziły podwyżkę odpowiednio od 19 września i od 15 września 2001 r.).
Podwyżka cen obowiązywała od tej samej (lub zbliżonej) daty, pomimo podjęcia zatwierdzonych decyzji o podwyżce cen przez
powodów i zainteresowanego w dniach: 9, 14, 15, 17, 20 i 31 sierpnia 2001 r. W okresie poprzedzającym kwestionowaną podwyżkę,
od stycznia do września 2001 r., w spółkach działających na tym samym rynku krajowym ani daty wprowadzenia podwyżek, ani ich
częstotliwość lub skala nie pokrywały się. W Spółce w Wołczynie oraz w Spółce w Tczewie w tym okresie zmieniano ceny tylko
w stosunku do poszczególnych odbiorców, przy czym w pierwszej Spółce podjęto pięć takich decyzji, w drugiej trzy. W Spółce
w Lublinie obowiązywał cennik z 16 stycznia 2001 r., wprowadzający nowe ceny od 5 lutego 2001 r., w Spółce w Krakowie
obowiązywały ceny wprowadzane uchwałą z 26 czerwca 2000 r. z mocą od 10 czerwca 2001 r., w Spółce w Maszewie nie nastąpiła
zmiana cen, w Spółce w Józefowie podjęto w tym okresie cztery decyzje o podwyżce.
Po drugie - podwyżki można uznać za zbliżone co do wysokości. Co prawda, ocena skali dokonanych 17 września 2001 r. podwyżek
jest utrudniona ze względu na różną masę kostek u różnych producentów (42 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 5000 g), różną wielkość
opakowań zbiorczych (2 kg, 5 kg 110 kg dla kostek 100 g) oraz różnego rodzaju opakowania zbiorcze (kartony, skrzynki drewniane bądź
pojemniki PCV dla kostek 500 g, a także beczki o masie 100 kg), jednak Prezes Urzędu ustalił szczegółowo, jaka była skala podwyżek
u poszczególnych producentów w poszczególnych asortymentach, a wnioski wyprowadzone przez niego co do podobieństwa skali
podwyżek są prawidłowe. Podwyżki te można uznać za zbliżone co do wysokości, gdy weźmie się pod uwagę, że powodowe spółki
uzasadniały je przede wszystkim wzrostem cen surowców do produkcji drożdży, głównie cen melasy. Analiza zmian cen surowców za
okres od września 2000 r. do końca sierpnia 2001 r. wykazuje w analogicznych okresach w poszczególnych spółkach zarówno brak
zmian, jak i wzrost bądź spadek. Nie ma zatem, zdaniem Sądu Apelacyjnego, podstaw do przyjęcia, że występujące w odmiennych
kierunkach różne wahania cen surowców stanowiły dla wszystkich producentów uzasadnienie do podjęcia - obowiązującej od
17 września 2001 r. - decyzji, ustalającej wyłącznie podwyżkę cen drożdży w zbliżonej wysokości.
Po trzecie - o prawdopodobieństwie porozumienia świadczy fakt, że poprzednio podejmowane uchwały o podwyżkach
obowiązywały w różnych spółkach bądź wstecz, bądź od dnia ich podjęcia, bądź od daty od 4 do 20 dni po ich podjęciu. Przy podwyżce
z 17 września 2001 r. od czasu podjęcia stosownych uchwał do wejścia w życie zmienionych cen mijał okres od 17 do 34 dni. Sąd
Apelacyjny nie podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, zgodnego ze stanowiskiem powodów, że decyzje cenowe obowiązywały po
upływie 7-14 dni od ich podjęcia z przyczyny wynikającego z zawartych umów obowiązku powiadomienia w takich terminach
kontrahentów. W wypadku podwyżki wrześniowej wszystkie terminy wprowadzenia podwyżek w życie przekraczały termin
dwutygodniowy (czasem znacznie) oraz były odmienne od dotychczas stosowanych w praktyce spółek.
Po czwarte - nie można przyjąć, że doszło jedynie do naśladownictwa. Gdyby decyzje o podwyżce miały być wynikiem jedynie
nabywanej stopniowo wiedzy o wcześniejszych decyzjach innych spółek, czyli naśladownictwem zachowań rynkowych konkurencji,
to podwyżki byłyby wprowadzane stopniowo - u każdego przedsiębiorcy w innym czasie. Twierdzeniu powodów o naśladownictwie
przeczy jednakowa u wszystkich zainteresowanych data ich wprowadzenia. Ponadto, teza o naśladownictwie zachowań rynkowych
jest uzasadniana wówczas, gdy decyzja o podwyżce zostaje podjęta przez przedsiębiorcę będącego liderem rynku i mającego w nim
największy udział, tymczasem w niniejszej sprawie liderem rynku była Spółka w Wołczynie, która decyzję o podwyżce podjęła
najpóźniej, bo uchwałą z 31 sierpnia 2001 r.
Po piąte - powodowie i zainteresowany kontrolowali […]% krajowego rynku produkcji drożdży. Własne zdolności produkcyjne
w 2001 r. wykorzystywali w granicach […]%, z wyjątkiem Spółki w Lublinie, która wykorzystywała je w granicach […]%. Produkcja
niemal w całości zaspokajała potrzeby rynku drożdży i przy istniejącej niewielkiej nadwyżce możliwości wytwórczych sytuacja rynkowa
nie uzasadniała jednoczesnej podwyżki cen. Odmienne ustalenie wykorzystywania zdolności produkcyjnej spółek (70-90% potencjału)
zostało przez Sąd Okręgowy potraktowane jako bezsporne bez wystarczającego uzasadnienia.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy popadł w sprzeczność w dokonanej ocenie - najpierw stwierdził, że zachowanie
konkurentów w istniejącym otoczeniu ekonomicznym, polegające na podniesieniu cen w zbliżonym stopniu, było racjonalne,
a następnie zarzut pozwanego, że podwyżka miała zbliżoną skalę, uznał za bezzasadny. Sąd Okręgowy ocenił, że nie można wykluczyć
porozumienia, ale sama zbieżność daty wprowadzenia podwyżek nie daje podstawy do przyjęcia domniemania faktycznego, że ono
nastąpiło. Tymczasem, Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że zbieżność daty wprowadzenia podwyżek jest elementem bardzo
charakterystycznym i przemawiającym za stanowiskiem Prezesa Urzędu. Podzielając to stanowisko Sąd miał również na uwadze, że
podwyżka z 17 września 2001 r. nastąpiła w skali zbliżonej u wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, procedura jej podjęcia była
odmienna od dotychczasowego ich postępowania, a wahania ceny podstawowego surowca do produkcji, czyli melasy, nie uzasadniały
takiej właśnie decyzji producentów. Producenci, dokonując podwyżki w tej samej dacie i w zbliżonej wysokości, powoływali się na
odmienne bodźce do jej podjęcia, a ich sytuacja ekonomiczna była różna. Zatem nie tylko zbieżność daty podwyżki wskazuje na
istnienie porozumienia, ale także szersza ocena zachowań rynkowych powodów. Pozwany nie kwestionował ani wysokości podwyżki,
ani argumentów powodów za koniecznością jej podjęcia. Podjęcie decyzji o podwyżkach cen, jako rezultacie działania mechanizmów
rynkowych podaży i popytu, jest prawem każdego producenta i nie jest sprzeczne z ustawą. Nielegalne jest ustalanie bezpośrednio lub
pośrednio cen w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W ocenie Sądu Apelacyjnego, okoliczności
podjęcia decyzji obowiązującej od 17 września 2001 r. dają podstawy do przyjęcia, że doszło pomiędzy zainteresowanymi do takiego
działania, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Nie zostało wykazane, aby doszło do zawarcia sformalizowanej umowy, ale
wystarczające jest ustalenie, że nastąpiła świadoma koordynacja zachowań przedsiębiorców i przyjęcie sposobu współdziałania,
którego skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Konkurentami są bowiem powodowie i zainteresowany jako przedsiębiorcy
wprowadzający w tym samym czasie towary na rynku krajowym jako rynku właściwym (art. 4 pkt 8 i pkt 10 ustawy). Zawarcie
porozumienia dotyczącego uzgodnienia cen jako elementu najsilniej oddziałującego na relacje konkurencyjne między
przedsiębiorcami, a zarazem wpływającego na wybór ofert przez odbiorców (kartel cenowy), uznawane jest za jedno z najcięższych
naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie ma podstaw do przyjęcia, że zachowanie
powodów stanowiło dopuszczalne, racjonalne dostosowanie się przedsiębiorców do zmian warunków rynkowych, ukształtowanych
zmianami cen przez konkurentów (zachowanie paralelne), bo przeczą temu okoliczności podejmowania decyzji, zbieżność daty
wprowadzenia podwyżek oraz zbliżona ich wysokość (skala). Wskazuje to na istnienie porozumienia oraz ujawnienie zamierzeń
cenowych, czego dowodzi znaczna odległość czasowa pomiędzy podjęciem decyzji a wejściem ich w życie. Oceniając wysokość kar
nałożonych na przedsiębiorców, Sad Apelacyjny stwierdził, że powinny one spełniać funkcję zarówno prewencyjną, jak i represyjną.
Uzasadnienie decyzji w tym zakresie jest przekonujące, zaś wysokość kar pozostaje w proporcji do możliwości finansowych
poszczególnych przedsiębiorstw, stanowiąc nie więcej niż 0,1% kwoty ich przychodu w 2002 r. Nałożone kary stanowią ponadto od 0,8
do 1,5% kary maksymalnej, jaka mogłaby być nałożona na poszczególnych powodów.
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Skargi kasacyjne od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego wnieśli pełnomocnicy powodów - Wytwórni Drożdży Piekarskich
w Krakowie - Bieżanowie Sp. z o.o., „Agri-Maszewa” Sp. z o.o. w Maszewie, „Lesaffre bio corporation” Sp. z o.o. w Wołczynie,
zaskarżając wyrok ten w całości.
[…]
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania (art. 231 Kpc, art. 233 §1 Kpc, art. 382 w zw. z art. 227 Kpc oraz art. 328 §2 Kpc)
nie mogą stanowić przedmiotu rozważań Sądu Najwyższego, ze względu na ich uzasadnienie.
Zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego został wydany 5 października 2005 r., mają zatem zastosowanie do niego przepisy o skardze
kasacyjnej, wprowadzane ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 3983 §3 Kpc,
podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Z treści przytoczonego przepisu
wynika jednoznacznie, że nie mogą być przedmiotem rozważań i oceny Sądu Najwyższego zarzuty dotyczące zaniechania rozważenia
w sposób wszechstronny materiału dowodowego, uchybienia zasadom logicznego rozumowania oraz przekroczenia granic swobodnej
oceny dowodów (jak twierdzi skarżąca Wytwórnia Drożdży Piekarskich w Krakowie - Bieżanowie) albo zarzuty dotyczące zaniechania
wszechstronnego rozważenia całokształtu zebranego materiału dowodowego, braku odniesienia się do zgromadzonych dowodów,
prowadzącego do rażącej sprzeczności istotnych ustaleń Sądu Apelacyjnego z treścią tego materiału, oraz oczywistego przekroczenia
granic swobodnej oceny dowodów i błędnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, a także zarzuty dotyczące wadliwego
zastosowania domniemania faktycznego, które nie zostało oparte na niewątpliwych faktach, oraz nieuwzględnienia w trakcie
kreowania dowodu w postaci domniemania faktycznego zasad doświadczenia życiowego związanych z obrotem gospodarczym, jak
również braku w uzasadnieniu rozważenia i oceny przedstawianych dowodów (jak twierdzą skarżące „Agri-Maszewo” oraz „Lessafre
bio corporation”). Wszystkie te zarzuty odnosiły się bowiem wprost do ustalenia faktów i oceny dowodów.
Rozważenia wymaga jedynie zasadność zarzutu rzekomego przerzucenia na przedsiębiorców ciężaru dowodu co do niestosowania
praktyk monopolistycznych. Zarzuty dotyczące naruszenia art. 231 Kpc (błędnie powołanego w skardze kasacyjnej jako art. 231 §1 Kpc)
zostały bowiem odniesione nie tylko do braku przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu wszechstronnego postępowania dowodowego
i oparcia jego decyzji na błędnie skonstruowanych domniemaniach faktycznych oraz „insynuacjach”, zamiast na rzeczowej analizie
zgromadzanych dowodów (w taki sposób sformułowane uzasadnienie naruszenia art. 231 Kpc jest całkowicie chybione, ponieważ
w postępowaniu przed organem antymonopolowym nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, lecz przepisy
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w zakresie przez nią nienormowanym - przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego), lecz również do zaakceptowania przez Sąd Apelacyjny tego sposobu prowadzenia postępowania dowodowego
przez organ antymonopolowy, co rzekomo doprowadziło do przerzucenia na przedsiębiorców ciężaru dowodu, ponieważ obarczono
ich obowiązkiem wykazania, że ich zachowanie nie naruszało ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rację ma skarżący,
że praktyk monopolistycznych nie można domniemywać. Jeżeli postępowanie administracyjne (antymonopolowe) jest wszczęte
z urzędu, ciężar dowodu stosowania praktyk naruszających konkurencję obciąża Prezesa UOKiK. W każdym więc wypadku stosowanie
praktyk monopolistycznych musi być udowodnione temu, komu stawia się taki zarzut. Z kolei przedsiębiorca, któremu stawia się zarzut
stosowania praktyk monopolistycznych, może, ale nie musi udowadniać, że tak nie jest […]. Jednakże udowodnienie stosowania
praktyk monopolistycznych w postępowaniu sądowym (przed SOKiK) może nastąpić także na podstawie dowodów pośrednich,
zgodnych z regułami odnoszącymi się do domniemań faktycznych (w tym dowodu prima facie). Zgodnie z art. 231 Kpc, można uznać
za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych
faktów. Przepis ten ma zastosowanie także do postępowań w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, toczących się według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Co prawda, stosowanie praktyk monopolistycznych musi być udowodnione temu,
komu stawia się taki zarzut, jednak udowodnienie tych praktyk może nastąpić także na podstawie dowodów pośrednich, na podstawie
reguł odnoszących się do domniemań faktycznych, o czym stanowi art. 231 Kpc. Przepis ten nie odnosi się przy tym do domniemań
stosowanych przez Prezesa Urzędu w postępowaniu antymonopolowym, lecz do sposobu dokonywania ustaleń faktycznych przez
SOKiK. Nie jest to zatem zagadnienie rozkładu ciężaru dowodu (o czym stanowią niepowołane w zarzutach skarg kasacyjnych art. 6 Kc
oraz art. 232 zdanie pierwsze Kpc, a nie powołany w tych skargach art. 231 Kpc), lecz zagadnienie sposobu dochodzenia do wniosków
o stanie faktycznym na podstawie procesu logicznego rozumowania (dedukcji). W przypadku postawienia przedsiębiorcom zarzutu
zawarcia niedozwolonego (zabronionego przez prawo) porozumienia dotyczącego uzgodnienia cen jako elementu najsilniej
oddziałującego na relacje konkurencyjne między przedsiębiorcami, a zarazem wpływającego na wybór ofert przez odbiorców
(noszącego nazwę kartelu cenowego), które uznawane jest za jedno z najcięższych naruszeń zakazu praktyk ograniczających
konkurencje, możliwe - a niekiedy nawet konieczne - jest zastosowanie domniemań faktycznych, ponieważ porozumienia tego rodzaju
(dokonane w jakiejkolwiek formie) nie tylko nie przybierają postaci pisemnych umów, lecz nawet są otaczane przez samych biorących
w nich udział przedsiębiorców pełną dyskrecją. Warunki zakazanego porozumienia cenowego ograniczającego konkurencję (art. 5 ust.
1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) spełnia nawet uzgodniona praktyka, która polega na
niesformalizowanych uzgodnieniach między stronami porozumienia, prowadząca do takich działań, które są w stanie ograniczyć
konkurencję. Porozumienia cenowe mogą być ujawniane za pomocą dowodów bezpośrednich lub pośrednich. W praktyce możliwość
skorzystania przez Prezesa Urzędu z dowodów bezpośrednich jest ograniczona ze względu na świadomość przedsiębiorców co do
nielegalności takich działań. Udowodnienie zawarcia porozumienia cenowego za pomocą dowodów pośrednich jest dopuszczone
w orzecznictwie […]. Jak wiadomo, w sądowym postępowaniu cywilnym ustalenie faktu, czy zespołu poszczególnych faktów, następuje
w zasadzie przez udowodnienie każdego z nich. Może być jednak oparte na notoryjności (art. 228 Kpc), przyznaniu (art. 229 i 230 Kpc)
lub domniemaniu faktycznym (art. 231 Kpc). Sąd Apelacyjny przy ustalaniu faktów skorzystał z domniemań faktycznych (art. 231 Kpc),
co spotkało się z krytyką skarżących. Ocena bezzasadności tego zarzutu wymaga przede wszystkim podkreślenia, że wobec braku
bezpośrednich środków dowodowych co do zawarcia porozumienia cenowego, konieczne stało się w postępowaniu sądowym
konstruowanie domniemań faktycznych. Domniemanie takie pozwala na oparcie ustaleń faktycznych na uznaniu za ustalane faktów
mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów, czyli jest
w istocie wnioskowaniem, rozumowaniem sądu orzekającego, którego konstrukcja, w odniesieniu do poszczególnych powiązanych
ze sobą faktów, na zasadach opisanych w art. 231 Kpc, powinna być przedstawiona w uzasadnieniu wyroku w sposób pozwalający
skontrolować prawidłowość ustalenia faktów i wynikających z nich wniosków.
Przeprowadzane w rozpoznawanej sprawie wnioskowanie z ustalonych faktów zostało - w uzasadnieniach decyzji Prezesa
Urzędu, a przede wszystkim wyroku Sądu Apelacyjnego - przedstawione w sposób odpowiadający zasadom logiki. Dopuszczenie
stosowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji domniemań faktycznych w celu ustalenia stanu faktycznego poddawanego
następnie ocenie materialnoprawnej nie narusza konstytucyjnie chronionego prawa wolności prowadzenia działalności gospodarczej.
Wolność gospodarza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (art. 20 i 22 Konstytucji). Rację ma skarżący, że zasada wolności
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gospodarczej należy do fundamentów ustrojowych państwa, a Trybunał Konstytucyjny przyjmuje, że zasada ta wymaga interpretacji
prawa in dubio pro libertate […]. Nie jest niezgodne z tą zasadą ustalenie przez Sąd, w sprawie o ochronę konkurencji i konsumentów,
na podstawie domniemań faktycznych, że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W uzasadnieniu wyroku
z 8 kwietnia 1998 r., K 10/97 (OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 29) stwierdzono, że „działalność gospodarcza, ze względu na jej charakter,
a zwłaszcza na bliski związek zarówno z interesami innych osób, jak i interesem publicznym może podlegać różnego rodzaju
ograniczeniom w stopniu większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym bądź politycznym. Istnieje w szczególności
legitymowany interes państwa w stworzeniu takich ram prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolą zminimalizować
niekorzystne skutki mechanizmów wolnorynkowych, jeżeli skutki te ujawniają się w sferze, która nie może pozostać obojętna dla
państwa ze względu na ochronę powszechnie uznawanych wartości”. Zasada swobody działalności gospodarczej nie ma charakteru
absolutnego i może być poddawana przez ustawodawcę ograniczeniom. Jedną z ustaw dopuszczających ograniczenie działalności
gospodarczej w interesie publicznym jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Skoro zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego okazały się nieuzasadnione albo niemożliwe do uwzględnienia,
w postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy był związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia
(art. 39813 §2 Kpc), w tym ustaleniem, że powodowie zawarli porozumienie polegające na ustaleniu cen sprzedaży towarów (art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), o czym świadczy zbieżność daty wprowadzenia podwyżek (17 września 2001 r.)
w skali zbliżonej u wszystkich przedsiębiorców (z wahaniami determinowanymi asortymentem i rozmiarem opakowań), przy czym
procedura jej podjęcia była odmienna od dotychczasowego postępowania przedsiębiorców, a wahania ceny podstawowego surowca
do produkcji, czyli melasy, nie uzasadniały takiej właśnie decyzji u wszystkich producentów w tym samym czasie. Producenci,
dokonując podwyżki w tej samej dacie i zbliżonej wysokości, powoływali się na odmienne bodźce do jej podjęcia, tymczasem ich
sytuacja ekonomiczna była różna, co uzasadniałoby różną skalę podwyżek zastosowanych w różnym czasie. Oznacza to, że nie tylko
zbieżność daty wprowadzenia podwyżki przez wszystkich przedsiębiorców i jej zbliżony rozmiar, ale także wzgląd na odmienną
sytuację ekonomiczną powodów, wskazują na istnienie porozumienia.
Ustalany stan faktyczny, którego zasadnicze elementy przytaczane powyżej, pozwalają Sądowi Apelacyjnemu na dokonanie
prawidłowej oceny, że doszło do zawarcia przez powodów porozumienia spełniającego przesłanki opisane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zarzut naruszenia tego przepisu jest nieuzasadniony.
Do uznania porozumienia za zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy nie jest konieczne, aby uzgodnienie dotyczyło
zarówno cen, jak i innych warunków umów - wystarczające jest, aby przedmiotem uzgodnienia była wyłącznie cena. Porozumienie
przedsiębiorców o koordynacji cen (kartel cenowy) uznawane jest za jedną z najcięższych naruszeń zakazu praktyk ograniczających
konkurencję (co potwierdza umieszczenie tego porozumienia w art. 5 ustawy na pierwszym miejscu wśród zakazanych porozumień
ograniczających konkurencję). Porozumienia dotyczące ustalania cen są zawsze traktowane bardzo restrykcyjnie zarówno w orzecznictwie
SOKiK, jak i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich […]. Ceny są elementem umowy najsilniej
oddziałującym na relacje o charakterze konkurencyjnym między przedsiębiorcami, a zarazem najsilniej wpływającym na wybór ofert
przez odbiorców. Porozumienia cenowe między konkurentami są zakazane niezależnie od rodzaju uzgodnień cenowych. Istotny jest
łączny udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu - im jest on większy, tym skutki antykonkurencyjne są
poważniejsze. Zachowanie rynkowe konkurujących ze sobą przedsiębiorców może budzić uzasadnione podejrzenia co do zawarcia
porozumienia, gdy da się ustalić (stwierdzić) skoordynowane działania dotyczące cen. Samo podwyższenie cen może być
wystarczające do takiego ustalenia - nie musi być to przy tym podwyżka prowadząca do ustalenia równego poziomu cen albo podwyżka
w takiej samej skali u wszystkich konkurentów. Elementem zmowy cenowej jest samo uzgodnienie podwyżki - nie musi być ona
identyczna u wszystkich i nie musi być wprowadzona w tym samym czasie. Za porozumienia uznaje się także wymianę informacji
o zamierzonych zmianach cen oraz uzgodnione zaakceptowanie podążania za cenami lidera cenowego […]. Za nielegalną należy uznać
wymianę przez przedsiębiorców informacji o ponoszonych kosztach i zamierzonych podwyżkach cen, jeżeli służy to lub może służyć
koordynowaniu cen przez konkurentów. Odnosi się to w równym stopniu do przedsiębiorcy, który dane te ujawnia, jak i do jego
konkurentów, wykorzystujących te informacje, jeżeli wywołuje to lub może wywołać - z naruszeniem prawa ochrony konkurencji
i konsumentów - ujednolicenie lub skoordynowanie zachowań ograniczających konkurencję na znacznej części rynku przez
przedsiębiorców uczestniczących we wspomnianym przepływie informacji. Nielegalne jest podążanie konkurentów za cenami
przedsiębiorcy będącego liderem cenowym, jeżeli ceny przez niego zaproponowane są wynikiem kompromisu między nim a pozostałymi
konkurentami, jako rezultat, przynajmniej dorozumianej, koordynacji zachowań na rynku […]. Większe prawdopodobieństwo
zawiązania zakazanego porozumienia występuje wówczas, gdy jako pierwszy podwyższa ceny lider rynku właściwego (a pozostali
konkurenci podążają za nim), niż gdy akcję podwyższania cen rozpoczyna najsłabszy konkurent, a kończy najsilniejszy. Jednak
rozpoczęcie akcji podwyższania cen przez konkurenta najsłabszego na rynku może również dowodzić zawarcia porozumienia
cenowego, ponieważ najsłabszy uczestnik rynku z reguły nie podniesie cen (o 15 - 20% jak ustalona w rozpoznawanej sprawie), jeżeli
nie będzie pewny, że reszta konkurentów też podniesie swoje ceny na podobnym poziomie (w przeciwnym razie wzrost cen
u najsłabszego konkurenta mógłby spowodować odpływ jego odbiorców do innych konkurentów). Podążanie przez przedsiębiorców
za cenami konkurentów może przysparzać trudności w zakwalifikowaniu ich działań jako legalnych lub nielegalnych. W orzecznictwie
przyjmuje się za dopuszczalne racjonalne dostosowanie się przedsiębiorców do zmian warunków rynkowych, ukształtowanych,
między innymi, na skutek zmian cen stosowanych przez konkurentów. Takie postępowanie - zwane zachowaniami paralelnymi
(równoległymi) - nie jest traktowane jako porozumienie cenowe, jeżeli u jego podstaw nie leży wcześniejsze uzgodnienie […]. Nie są
przejawem porozumienia ograniczającego konkurencję, a w szczególności mającego postać uzgodnionego zachowania z art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tzw. paralelne zachowania przedsiębiorców, świadomie dopasowujących się do
powstałej sytuacji na rynku. Jako normalna reakcja rynkowa, świadome dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku,
między innymi w zakresie ofert cenowych konkurentów, nie jest zakazane. Różnica między dozwolonym zachowaniem paralelnym
a niedozwolonym porozumieniem ograniczającym konkurencję tkwi w tym, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia jedynie
z racjonalnie uzasadnianym naśladownictwem zachowań innych konkurentów, w drugim - z zawartym (w jakikolwiek sposób i
w jakiejkolwiek formie) porozumieniem konkurentów. Jeżeli podążanie przez przedsiębiorców za cenami konkurentów poprzedzone
jest jakimikolwiek bezpośrednimi lub pośrednimi kontaktami między przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest wpływanie na
decyzje rynkowe niektórych z nich lub ujawnianie ich zamierzeń, objęte jest ono zakazem porozumień cenowych, o którym stanowi art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów […]. Istotne znaczenie dla ustalenia istnienia porozumienia ograniczającego
konkurencję, zawartego w formie poufnej zmowy (art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy) mają skoordynowane zachowania na
rynku uczestników tego porozumienia nakierowane na osiągnięcie celu sprzecznego z prawem […].
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W rozpoznawanej sprawie analiza działań i zachowań producentów drożdży wskazywała na zbieżny termin podjęcia decyzji
o podwyżce cen i ten sam termin wprowadzenia nowych cen w życie - prawie u wszystkich przedsiębiorców (a u wszystkich powodów
w rozpoznawanej sprawie). Nastąpiło to 17 września 2001 r. Podobna była również skala dokonanej w tym dniu podwyżki. Jak twierdzili
przedsiębiorcy będący stronami postępowania antymonopolowego, zachowanie to wynikała z naśladownictwa zachowań rynkowych
(zachowania paralelne) oraz wzrostu cen surowców do produkcji drożdży, w tym głównie melasy buraczanej. Sąd Apelacyjny
stwierdził, że mogły być tylko dwie przyczyny w taki sposób wprowadzonych podwyżek cen: albo nagła i wspólna dla wszystkich
producentów zmiana sytuacji ekonomicznej, alba zmowa cenowa. Dokonując wyboru alternatywnego wyjaśnienia zachowań
powodów, Sąd Apelacyjny przyjął, że bardziej wiarygodne (na podstawie domniemań faktycznych) jest wyjaśnienie zakładające
istnienie zmowy cenowej. Nie ma bowiem wystarczająco uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że zachowanie powodów stanowiło
dopuszczalne, racjonalne dostosowanie się przedsiębiorców do zmian warunków rynkowych, ukształtowanych zmianami cen przez
konkurentów (zachowanie paralelne), bo przeczą temu okoliczności podejmowania decyzji, zbieżność daty wprowadzenia podwyżek
oraz zbliżona ich wysokość (skala).
Skarżący zakwestionowali takie założenie twierdząc, że stanowi naruszenie zasady określonej w art. 6 Kc taka wykładnia art. 5 ust. 1
pkt 1 oraz art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która pozwala na przyjęcie, że ustalenie wystąpienia równoległych
zachowań przedsiębiorców prowadzi do przeniesienia na tych przedsiębiorców ciężaru dowodu, że ich zachowanie nie narusza przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zarzuty te nie są trafne.
W ustalanym stanie faktycznym, do którego mają zastosowanie przytoczone przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
nie można mówić o niedopuszczalnym przerzuceniu ciężaru dowodu na przedsiębiorców. O rozkładzie ciężaru dowodu decyduje ogólna
norma art. 6 Kc (oraz art. 232 zdanie pierwsze Kpc). Zgodnie z wynikającą z tego przepisu zasadą, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W sprawach z zakresu ochrony konkurencji do organu antymonopolowego (Prezesa
UOKiK) należy udowodnienie faktu zawarcia przez przedsiębiorców porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku właściwym,
polegającego na ustalaniu cen. Jeżeli jednak w sądowym postępowaniu antymonopolowym przedsiębiorcy bronią się twierdzeniem
podjęcia dozwolonych działań o charakterze zachowań paralelnych, to do nich należy udowodnienie tego twierdzenia. W podobny sposób
ujmuje tę kwestię w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W wyroku z 14 lipca 1972 r., 48/69, w sprawie
Imperial Chemical Industries Ltd. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1972, s. 619, ETS stwierdził, że co prawda formalny
ciężar dowodu naruszenia art. 81 ust. I TWE spoczywa na Komisji, a samo występowanie działań równoległych nie stanowi jeszcze
dowodu na istnienie praktyk równoległych, to jednak zaangażowane przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że podobieństwo zachowań
wynika z innych okoliczności niż uzgadnianie strategii rynkowej z konkurentami. ETS przyjął, że w przedmiotowej sprawie nie istniało inne
wytłumaczenie zachowania producentów barwników niż uzgadniana praktyka (strony porozumienia nie były w stanie w sposób logiczny
i spójny wyjaśnić swoich zachowań). Oznaczało to dopuszczenie przez ETS przerzucenia na przedsiębiorców ciężaru dowodu, jednak tylko
w takim zakresie, że istnieje inne logiczne i uzasadnione ekonomicznie (znajdujące potwierdzenie w sytuacji ekonomicznej na rynku
właściwym) wyjaśnienie ich zachowań, wskazujących w ocenie organu antymonopolowego na zawarcie porozumienia cenowego. […]
Z kolei w wyroku z 31 marca 1993 r. w sprawie Woodpulp II (wyrok z 31 marca 1993 r., C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85,
C-117/85, C-125/85 - C-129/85, w połączonych sprawach A.Ahlström Osakeyhtiö i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
ECR 1993, s. I-i 307) Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował, w jakich okolicznościach można mówić o koordynacji zachowań
przedsiębiorców. Chodzi o minimalny poziom współpracy między przedsiębiorcami, wystarczający do skutecznego postawienia im zarzutu
dopuszczenia się współpracy niezgodnej z art. 81 TWE. Nie można mówić o takiej koordynacji zachowań, jeżeli między uczestnikami rynku
nie doszło do jakichkolwiek kontaktów bezpośrednich lub pośrednich, dzięki którym mogliby wpływać na rynek lub ujawniać konkurentom,
w jaki sposób zamierzają zachować się w przyszłości. Instytucja uzgodnionej praktyki wymaga bowiem - choćby niewielkiego - poziomu
porozumienia między uczestnikami. Do uznania zachowań przedsiębiorców za przejaw uzgodnionej praktyki konieczne jest stwierdzenie
jakiejś formy kontaktów między przedsiębiorcami, np. w postaci odbywania spotkań lub rzeczywistej wymiany informacji między
uczestnikami praktyki. Organ antymonopolowy powinien dołożyć starań, aby dotrzeć do dowodów wskazujących bezpośrednio na
stosowanie uzgodnionej praktyki. Zachowania równoległe nie stanowią same przez się dowodu uzgodnionej praktyki. Mogą stanowić
dowód zmowy, ale tylko wówczas, gdy okoliczności stanu faktycznego - wsparte dowodami lub poszlakami - w sposób spójny wskazują, że
zachowanie równoległe nie jest wynikiem niezależnego zachowania się przedsiębiorców, lecz zmowy. Zatem w braku dodatkowych
dowodów, zachowania równoległe nie stanowią dowodu istnienia uzgodnionej praktyki. W zakresie dotyczącym rozkładu ciężaru dowodu
wyrok w sprawie Woodpulp II stwierdza, ze Komisja (jako organ antymonopolowy) ma obowiązek ustalić, czy zbieżnego poziomu cen lub
zachowań przedsiębiorców nie można usprawiedliwić innymi okolicznościami niż zmową. Jednakże zaskarżony skargami kasacyjnymi
wyrok Sądu Apelacyjnego odpowiada stanowisku ETS i SPI wyrażonemu w rozstrzygnięciach wydanych po wyroku w sprawie Woodpulp II
(w sprawach T-305, Limburgse Vinyl Maatschappij i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, oraz C-199/92, Hüls AG przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich). W sprawach tych - rozstrzygniętych później od wydania wyroku w sprawie Woodpulp II - ETS odszedł od
prezentowanego wcześniej sposobu rozumienia ciężaru dowodu w sprawach o zakaz porozumień cenowych ograniczających
konkurencję.
Odniesienie poglądów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do przedmiotowej sprawy pozwala stwierdzić, że na
podstawie szczegółowej analizy zachowań rynkowych powodowych spółek Prezes Urzędu, a za nim Sąd Apelacyjny, mogli wyprowadzić
wniosek o zawarciu porozumienia cenowego. Przedsiębiorcy mogli bronić się przed tym zarzutem wykazując legalne działania naśladowcze,
ale nie udało im się tego skutecznie uczynić, jak to ocenił Sąd Apelacyjny w ramach przyznanego mu uprawnienia swobodnej oceny
dowodów (art. 233 §1 Kpc w zw. z art. 391 Kpc oraz art. 382 Kpc).
Jako jeden z problemów prawnych wymagających rozstrzygnięcia skarżący przedstawili konieczność stwierdzenia, czy po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej sąd orzekający, który dokonuje wykładni art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, jest zobowiązany do zastosowania wykładni wymienionych polskich przepisów zgodnej ze wspólnotowymi
zasadami prawa konkurencji, a mianowicie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczącym art. 81 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego pochodzące jeszcze
sprzed przystąpienia Polski do Unii Europejskiej […], wskazuje bowiem, że prowspólnotowa wykładnia jest uznanym instrumentem
wdrożenia prawa europejskiego do wewnętrznego porządku prawnego, dlatego od organów stosujących prawo w państwach
Unii Europejskiej oczekuje się interpretacji prawa wewnętrznego zgodnej z prawem europejskim (co wynika z art. 5 Traktatu Rzymskiego),
a ponadto uznaje się powinność wykorzystania prawa europejskiego jako wzorca przy interpretacji prawa wewnętrznego […].
W skargach kasacyjnych powodów podniesiono zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez naruszenie obowiązku prowspólnotowej
wykładni przepisów prawa polskiego. Skarżący podnoszą, że od momentu akcesji do Unii Europejskiej sądy polskie, jako sądy państwa
członkowskiego, mają obowiązek dokonywania prowspólnotowej wykładni prawa polskiego. Obowiązek ten wynika z art. 10 TWE.
Wykładnia ta polega zaś na takiej wykładni prawa polskiego, która jest zgodna z prawem europejskim lub zapewnia osiągnięcie celu

153

DZIENNIK URZĘDOWY NR 3

wynikającego z normy prawa wspólnotowego. Skarżący twierdzą, że wykładnia prowspólnotowa powinna mieć miejsce, gdy wykładnia
językowa nie prowadzi do odpowiedzi na pytanie, jaka jest treść przepisów prawa polskiego, bądź gdy treść ta wydaje się inna niż treść
norm wspólnotowych. Uzasadniając zarzut naruszenia art. 10 TWE skarżący twierdzą, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok
naruszający zasady oceny zachowań równoległych na rynku, wynikające z wyroku ETS w sprawie Woodpulp II.
Powyższy zarzut jest bezpodstawny z następujących powodów.
Po pierwsze, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi przejęcia prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie, prawo
wspólnotowe obowiązuje w stosunku do nowego państwa członkowskiego od momentu akcesji, jeżeli i przepisy szczególne traktatu
akcesyjnego nie przewidują odmiennych rozwiązań. W konsekwencji prawo wspólnotowe nie znajduje zastosowania - co do zasady - do
stanów faktycznych ukształtowanych przed datą akcesji […]. Na tej podstawie: a) odmówiono uznania za towar wspólnotowy towaru
wytworzonego na terytorium NRD, który opuścił terytorium NRD przed datą zjednoczenia z RFN […]; b) osoba, która znalazła się na
terytorium Wielkiej Brytanii z naruszeniem przepisów imigracyjnych, nie mogła powoływać się na prawo pobytu wynikające z Układu
Europejskiego, który wszedł w życie w terminie późniejszym […]; c) pracownik przedsiębiorstwa, które upadło przed datą akcesji, nie mógł
powołać się na ochronę wynikającą z prawa wspólnotowego […]; d) umowa nieważnie zawarta przed akcesją ze względu na
dyskryminujący przepis krajowy może ulec konwalidacji po przystąpieniu tylko wówczas, gdy w świetle właściwych przepisów krajowych
stwarzała jakieś skutki prawne w dniu akcesji […]. Prawo wspólnotowe może być natomiast stosowane do zdarzeń zaistniałych po dacie
akcesji lub skutków zdarzeń, które miały miejsce przed datą akcesji, ale ujawniły się dopiero po tej dacie […].
Skargi kasacyjne powodów zostały wniesione od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanego w sprawie z odwołania od
decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 14 marca 2003 r. Decyzja Prezesa Urzędu zastała wydana w okresie
poprzedzającym datę akcesji i dotyczyła zachowań powodów z sierpnia i września 2001 r., co oznacza, że zgadnie z przedstawionymi
powyżej wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sądy polskie rozpatrujące odwołanie nie były związane wynikającym
z art. 10 TWE obowiązkiem zapewnienia skuteczności przepisom prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez dokonanie
prowspólnotowej wykładni prawa krajowego. Decyzja dotyczyła bowiem stanu faktycznego, który ukształtował się przed datą akcesji.
Po drugie, wbrew zarzutowi sformułowanemu w skardze kasacyjnej, obowiązek dokonywania prowspólnotowej wykładni prawa
krajowego nie aktualizuje się w sprawach z zakresu prawa konkurencji wynikłych ze stosowania przez Prezesa Urzędu przepisów ustawy
z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązują bowiem
równolegle do przepisów wspólnotowego prawa konkurencji, w szczególności do art. 81 I 82 TWE. Zasady rozstrzygania kolizji między
krajowymi a wspólnotowymi regułami konkurencji składającymi się na prawo antymonopolowe (prawo konkurencji sensu stricto) normuje
art. 3 rozporządzenia Rady Nr 1/2003 w sprawie stosowania art. 81 i 82 TWE (Dz. Urz. UE 2004 L 1, wydanie w języku polskim Dz. Urz. UE
sp-08-2-205). Przepis ten nakazuje sądom krajowym stosować art. 81 TWE do praktyk ograniczających konkurencję, które mogą wpływać
na handel między państwami członkowskimi (art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1/2003). Jeżeli praktyka nie wpływa na handel wewnątrzwspólnotowy,
sądy krajowe stosują jedynie krajowe prawa konkurencji. Przepisy prawa antymonopolowego składają się zatem na tę część prawa
krajowego, która nie jest objęta procesem harmonizacji z art. 94 i 95 TWE. Nie można więc mówić o obowiązku dokonywania
prowspólnotowej wykładni przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ przepisy tej ustawy dotyczące reguł
konkurencji - w przeciwieństwie do przepisów ustawy dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów […] - nie implementują
do prawa polskiego postanowień dyrektyw wspólnotowych. Dlatego wyroki ETS oraz decyzje Komisji dotyczące art. 81 i 82 TWE stanowią
- w sprawach z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, które nie mają wpływu na handel między państwami członkowskimi - jedynie źródło
inspiracji intelektualnej, przykład sposobu rozumowania prawniczego i rozumienia pewnych pojęć, które mogą znaleźć zastosowanie przy
wykładni przepisów prawa polskiego choćby z tego względu, że gospodarka rynkowa i wolna konkurencja, a wraz z nią prawo ochrony
konkurencji, funkcjonują w Rzeczpospolitej Polskiej dopiero od 1990 r.
Powyższego stanowiska nie zmienia pogląd - podzielany przez Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym sprawę - wyrażony
w dotychczasowym orzecznictwie, że przepisy prawa polskiego powinny być interpretowane z uwzględnieniem prawodawstwa
wspólnotowego z uwagi na wynikający z art. 68 i 69 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą
Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli
16 grudnia 1991 r. […], obowiązek Polski dostosowania prawa wewnętrznego w dziedzinie ochrony konkurencji do poziomu ochrony
podobnego do istniejącego we Wspólnocie […]. Obowiązek ten polegał bowiem - w zakresie objętym skargą kasacyjną - na wprowadzeniu
do prawa polskiego przepisów, które przygotują polskich przedsiębiorców do działalności na wspólnym rynku, na którym reguły
konkurencji stanowią swoistą konstytucję gospodarczą, a nie na przejęciu w całej rozciągłości wspólnotowego prawa konkurencji
(obejmującego przepisy prawa pierwotnego i wtórnego, wyroki ETS i SPI). Wspólnotowe prawo konkurencji może bowiem realizować
inne cele niż krajowe prawo antymonopolowe. Rozbieżność celów skutkuje zaś odmienną interpretacją tak samo brzmiących
przepisów i pozwala na ich różne zastosowanie do takich samych lub zbliżonych stanów faktycznych.
Ponieważ podstawy wszystkich skarg kasacyjnych okazały się nieuzasadnione, Sąd Najwyższy oddalił je na podstawie art. 39814 Kpc.
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