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15
DECYZJA
z dnia z 22 lutego 2007 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.
w Zielonej Górze za ograniczającą konkurencję
(Nr RWR-3/2007)
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, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego
wszczętego z urzędu przeciwko Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy
ul. Zjednoczenia 110A, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za ograniczającą
konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 wymienionej wyżej ustawy, praktykę polegającą na
nadużywaniu przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, pozycji dominującej na lokalnym
rynku zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - obejmującym obszar miasta Zielona Góra - poprzez narzucanie przez
ww. przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści na skutek zamieszczenia:
- w §17 ust. 8 i 9 umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- w §16 ust. 8 i 9 umowy o zaopatrzenie w wodę;
- w §18 ust. 6 umowy o odprowadzanie ścieków;
- w §18 ust. 8 i 9 umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych i bytowych;
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postanowień umownych, zgodnie z którymi w przypadku zaboru, zdemontowania albo przeniesienia wodomierza, jego uszkadzania
i zakłócania funkcjonowania, zerwania plomby, poboru wody z pominięciem wodomierza oraz w przypadku dokonywania przez
usługobiorcę bez uzgodnienia z usługodawcą zmian na przyłączu wodociągowym lub na przyłączu kanalizacyjnym, lub
zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie przyrządów pomiarów
usługodawcy, ilość pobranej wody może być naliczona odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury
przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza, i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 101 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 antymonopolowego
wszczętego z urzędu przeciwko Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, działając w imieniu
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakłada się na Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w
Zielonej Górze karę pieniężną w wysokości 1.800,00 zł, płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w
art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: Prezesem Urzędu lub organem antymonopolowym) przeprowadził
w lipcu 2006 r. postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy treść postanowień umów o dostawę wody
i odprowadzanie ścieków stosowanych przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Zielonej Górze (dalej także „ZWiK” lub
„Spółka”) może stanowić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwaną dalej ustawą o ochronie
konkurencji) uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma charakter antymonopolowy. […]
W związku z tym, że analiza dokumentów i informacji zebranych w toku postępowania, a w szczególności stosowanych przez
ww. Spółkę wzorców umownych dała podstawę do przyjęcia, iż mogło nastąpić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
konkurencji przez ZWiK, Prezes Urzędu wszczął z urzędu postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem nadużywania
przez ZWiK pozycji dominującej na lokalnym rynku zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obejmującym obszar miasta Zielona
Góra, poprzez narzucanie przez ww. przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści
na skutek zamieszczenia w ww. wzorcach umownych zapisów: §17 ust. 8 i 9 umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
§16 ust. 8 i 9 umowy o zaopatrzenie w wodę, §18 ust. 6 umowy o odprowadzanie ścieków i §18 ust. 8 i 9 umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych bytowych, zgodnie z którymi w przypadku zaboru, zdemontowania albo
przeniesienia wodomierza, jego uszkadzania i zakłócania funkcjonowania, zerwania plomby, poboru wody z pominięciem wodomierza
oraz w przypadku dokonywania przez usługobiorcę bez uzgodnienia ze Spółką (usługodawcą) zmian na przyłączu wodociągowym lub
na przyłączu kanalizacyjnym, lub zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie
przyrządów pomiarów usługodawcy, ilość pobranej wody może być naliczona odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym
przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza.
[...] W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego, ZWiK stwierdził, iż w kwestionowanych
przez Urząd zapisach nie sposób dopatrzeć się uciążliwego charakteru, wynikającego z zajmowania przez Spółkę dominującej pozycji
na rynku, czy też uzyskiwania z tego tytułu - choćby tylko potencjalnie - nieuzasadnionych korzyści. Obciążanie w opisanych wypadkach
usługobiorcy określoną ilością pobranej wody nie jest wynikiem żadnego automatyzmu, ale efektem dokonanych w postępowaniu
wyjaśniającym ustaleń. Zdaniem Spółki, nie ma więc mowy o naruszeniu zasady ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron. […]
Po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i skorzystaniu z prawa przeglądnięcia akt, Spółka
w piśmie z dnia 14 lutego 2007 r. zawiadomiła o zmianie swojego stanowiska i wprowadzeniu zmiany w kwestionowanych przez
Prezesa Urzędu zapisach. […]
Prezes Urzędu ustalił, iż ZWiK jest przedsibiorc w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji, prowadzącym działalność
gospodarczą w formie jednoosobowej Sp. z o.o., która na terenie miasta Zielona Góra jest jedynym dostawcą wody.
[…] Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), (zwanej dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu), przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne zawiera z odbiorcami świadczonych przez siebie usług umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na
podstawie których odbywa się dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków. Obecnie, przy zawieraniu ww. umów Spółka stosuje
następujące wzorce umowne: umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków […], umowa o zaopatrzenie w wodę […], umowa
o odprowadzanie ścieków […], umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych bytowych […], umowa
o rozliczaniu wody bezpowrotnie zużytej […]. Wszystkie ww. wzorce umowne zaczęły być stosowane przez Spółkę od 1 lipca 2006 r. […]
Mając powyższe na uwadze Prezes Urzędu zważył, co następuje.
ZWiK postawiony został zarzut nadużywania pozycji dominującej na lokalnym rynku zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków, poprzez narzucanie przez ww. przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści na
skutek zamieszczenia w stosowanych przez Spółkę wzorcach umownych zapisów, zgodnie z którymi w przypadku zaboru,
zdemontowania albo przeniesienia wodomierza, jego uszkadzania i zakłócania funkcjonowania, zerwania plomby, poboru wody
z pominięciem wodomierza oraz w przypadku dokonywania przez usługobiorcę bez uzgodnienia z usługodawcą zmian na przyłączu
wodociągowym lub na przyłączu kanalizacyjnym, lub zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ
na funkcjonowanie przyrządów pomiarów usługodawcy, ilość pobranej wody może być naliczona odpowiednio do ilości, która mogła
popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza, co stanowi naruszenie art. 8
ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji. […]
Źródłem działań podejmowanych przez ZWiK, będących przedmiotem postawionych w niniejszej sprawie zarzutów, jest
niewątpliwie jego siła rynkowa. Dla naruszenia interesu publicznego w takiej sytuacji wystarczające jest dowolne nadużycie siły
rynkowej w relacjach ze słabszymi uczestnikami rynku, bowiem już sam fakt nadużycia posiadanej na rynku pozycji dominującej
narusza interes publiczny.
Praktyki eksploatacyjne urzeczywistniają się poprzez stosunki umowne, albowiem Spółka posługuje się w obrocie prawnym
wzorcami umownymi zawierającymi zakwestionowane pod kątem naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
postanowienia umowne. W przedmiotowej sprawie, zakwestionowana praktyka stosowana jest w sektorze usług dostawy wody
i odprowadzania ścieków mających charakter powszechny, ponieważ dotyczy ona szerokiego kręgu uczestników rynku, odbiorców usług,
z którymi zawarto umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także potencjalnych odbiorców tych usług. Zatem skutki
negatywne takiej praktyki mogą godzić w szeroki, bliżej nieokreślony krąg podmiotów obejmujący zarówno przedsiębiorców, jak
i konsumentów.
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W takich okolicznościach interwencja Prezesa Urzędu podjęta w formie wszczęcia postępowania administracyjnego na gruncie
ustawy o ochronie konkurencji, stała się konieczna i ma na celu ochronę interesu społecznego mieszkańców i przedsiębiorców z terenu
miasta Zielona Góra, gdzie jedynym dostawcą usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest Spółka, oraz pozostałych
kontrahentów ZWiK. […]
W przedmiotowej sprawie towarem oferowanym nabywcom przez Spółkę są usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Tak więc w ujęciu produktowym ZWiK prowadzi działalność na rynku dostaw wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta
Zielona Góra.
Spółka jest jedynym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, oferującym tego rodzaju usługi na terenie miasta Zielona
Góra. Z uwagi na technologię dostarczania wody i odprowadzania ścieków rynek w ujęciu geograficznym wyznaczony jest przez
znajdującą się na terenie ww. gminy sieć wodociągowo-kanalizacyjną, poprzez którą dostarczana jest woda i odprowadzane ścieki.
Należy przy tym zaznaczyć, że odbiorcy ww. usług nie mają alternatywnego źródła zaopatrzenia poza wpięciem się do sieci należącej do
ZWiK. […]
Na rynku dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra, ZWiK jest dysponentem jedynej występującej
tam sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Z uwagi na technologię dostarczania wody (siecią wodociągową) i odprowadzania ścieków
(siecią kanalizacyjną) Spółka jest monopolistą naturalnym, wypełnia zatem normę art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji. […]
Do narzucania warunków umów dochodzi natomiast wówczas, gdy przedsiębiorca, wykorzystując posiadaną przewagę ekonomiczną
w warunkach niedostatecznej konkurencji na rynku, ogranicza swobodę kształtowania treści umów ze strony kontrahentów
działających pod przymusem. Dzięki posiadanej sile rynkowej dominant może bowiem nie liczyć się z wolą innych uczestników rynku,
którzy zmuszeni są zaakceptować ustalone przez niego warunki umowne, nawet jeśli nie gwarantują one ekwiwalentności świadczeń.
Tym samym narzuca on kontrahentom takie warunki umów, które nie miałyby racji bytu w przypadku, gdyby na rynku istniała
konkurencja i możliwość wyboru oferty spośród ofert konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych. Narzucanie warunków
umów ma zatem miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca wykorzystując zajmowaną na rynku pozycję dominującą i sytuację przymusową
kontrahentów wynikającą z braku rzeczywistych alternatyw na rynku, wymusza na nich określone zachowania. […]
Narzucanie warunków umów w rozpatrywanej sprawie wiąże się zatem z posiadaną przez Spółkę siłą rynkową i z adhezyjnym
charakterem zawieranych umów, tj. umów, które są zawierane przez przystąpienie i w których nie przewiduje się indywidualnego
negocjowania warunków umownych. W przypadku takich umów wystarczającą przesłanką do uznania, że dochodzi do narzucenia
warunków umownych, jest oferowanie ich przez dominanta w stosunkach danego rodzaju. Zakwestionowane w toku niniejszego
postępowania warunki umów są stosowane przez Spółkę względem wszystkich odbiorców korzystających z usług przedsiębiorstwa
i stanowią element stosowanych przez przedsiębiorstwo wzorców umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Odbiorca
podpisując umowę aprobuje warunki umowy z góry jednostronnie ustalone przez przedsiębiorstwo. Innymi słowy, przystępuje do
umowy bez indywidualnego negocjowania jej postanowień. W umowie tego typu, gdzie dostawca jednostronnie ustala warunki
świadczenia usług, odbiorca w ramach szeroko rozumianej swobody umów ma prawo przyjąć ofertę bądź umowy nie zawrzeć i w tym
właśnie zakresie można mówić o tym, że dostawca usług narzuca jej treść kontrahentowi. W okolicznościach niniejszej sprawy uznać
należy za oczywiste, iż kwestionowane warunki umów zostały usługobiorcom przez Spółkę narzucone. […]
Dokonując analizy uciążliwości warunków umownych należy rozważyć, czy w hipotetycznej sytuacji istnienia konkurencji na
danym rynku właściwym, a więc istnienia rzeczywistej swobody zawierania umów i kształtowania ich treści, dominant byłby w stanie
wynegocjować takie postanowienia umowne. […]
Rozpatrując uciążliwość kwestionowanych warunków umów, należy po pierwsze podnieść, iż do umów, na podstawie których
odbywa się dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zastosowanie znajdują nie tylko przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę, ale także przepisy prawa cywilnego. Za uciążliwy uznaje się każdy warunek umowy oznaczający dla jednej ze stron ciężar
większy od powszechnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju. Definicja ta odwołuje się do kryteriów obiektywnych - typowych
relacji umownych występujących na rynku. […]
W kwestionowanych w niniejszej decyzji warunkach umów, Spółka określiła sposób naliczania należności za pobraną wodę
względem odbiorców, którzy: dopuścili się zaboru, zdemontowania, przeniesienia, uszkadzania i zakłócania funkcjonowania
wodomierza, zerwania plomby i poboru wody z pominięciem wodomierza; dokonali bez uzgodnienia ze Spółką zmian na przyłączu
wodociągowym lub na przyłączu kanalizacyjnym, lub zainstalowali na instalacji wewnętrznej urządzenia mające negatywny wpływ na
funkcjonowanie przyrządów pomiarowych Spółki, przyznając sobie prawo do ustalenia należności za wodę odpowiednio do ilości nie
większej, jaka mogła maksymalnie przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu
wodomierza. W ten sposób przedsiębiorca arbitralnie uregulował zasady ustalania ilości wody będącej podstawą rozliczenia
w wypadku zaistnienia opisanych powyżej sytuacji. Jednocześnie zakreślono tę ilość w oderwaniu od faktycznego zużycia wody
i wysokości rzeczywiście poniesionej szkody będącej skutkiem niedotrzymania warunków umowy przez usługobiorcę, co zdaniem
organu antymonopolowego świadczy o uciążliwości rozpatrywanych postanowień umownych.
Oceniając, czy zawarty we wskazanych postanowieniach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków sposób
rozliczania odbiorców ma uciążliwy charakter zważyć po pierwsze należy, iż ani ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, ani rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie regulują sposobu rozliczeń w sytuacji, gdy zaistnieją
opisane w zakwestionowanych postanowieniach umów zdarzenia. Wobec powyższego w obliczu stwierdzonych przypadków
zawinionych przez usługobiorcę działań przedsiębiorca powinien dochodzić naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu cywilnego. […] Dostawca usług powinien zatem wykazać, że poniósł szkodę, wykazać wysokość tej szkody
oraz wykazać istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem usługobiorcy. Rozpatrywane postanowienia umowne
zwalniają usługodawcę z tego obowiązku, co stawia go w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do kontrahentów - odbiorców usług,
co do których domniemanie, iż zagospodarowali wodę w ilości wskazanej w umowie jest z racjonalnego punktu widzenia wysoce
nieprawdopodobne. Okoliczność, iż kwestionowane zapisy mówią o „rozpatrzeniu okoliczności zdarzenia i wysłuchaniu wyjaśnień
Usługobiorcy” oraz „wysokości nie większej od ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza” nie zmieniają
faktycznej sytuacji odbiorcy, ponieważ przyznają Spółce uznaniowość zarówno jeżeli chodzi o przyjęcie wyjaśnień odbiorcy, jak
i ustalenie ilości pobranej wody, która hipotetycznie może być ustalana na maksymalnym poziomie. […]
ZWiK może zatem dochodzić od odbiorców, na drodze roszczenia cywilnoprawnego, naprawienia poniesionej szkody (jeżeli
wykaże, że zaistniały łącznie przesłanki odpowiedzialności deliktowej bądź kontraktowej). […] W ramach realizacji roszczeń
odszkodowawczych Spółka może także dochodzić uiszczenia przez odbiorcę zapłaty za wodę pobraną w okresie od ostatniego odczytu
wodomierza do czasu usunięcia powstałych z winy odbiorcy nieprawidłowości, a maksymalna ilość pobranej wody, za którą zapłaty
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może żądać Spółka w ramach odszkodowania, może być w istocie równa ilości wody, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury
przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. To w gestii przedsiębiorstwa leży jednak udowodnienie, iż
taki był faktyczny lub domniemany pobór wody. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwo wskazało w umowie, iż w przypadku
wystąpienia sytuacji określonych w analizowanym postanowieniu umownym będzie dochodzić odszkodowania do maksymalnej
wysokości należności za pobraną wodę odpowiadającej ilości, jaka mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego
z dniem od ostatniego odczytu wodomierza, jednakże taki sposób rozliczania nie może stanowić przyjętej w umowie podstawy do
naliczania należności i ogólnie obowiązującej reguły. W związku z powyższym uznać należy, że kwestionowane warunki umów
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków mają uciążliwy charakter. […]
Prezes Urzędu odnosząc się do stanowiska przedstawionego przez ZWiK, podziela pogląd przedsiębiorcy, iż takie zachowania
usługobiorcy jak usunięcie, demontaż, przeniesienie, czy uszkodzenie wodomierza, ewentualnie usunięcie plomby lub pobór wody
z ominięciem wodomierza wymusza na Spółce usprawiedliwioną reakcję. Jednak reakcja ta nie może być wynikiem nadużywania
pozycji dominującej z wykorzystaniem posiadania przez Spółkę pozycji dominującej na rynku właściwym. […]
Osiągane przez podmiot gospodarczy stosujący praktykę ograniczającą konkurencję określoną w ww. przepisie nieuzasadnione
korzyści są odpowiednikiem uciążliwych warunków umów w warunkach ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron umowy
i oznaczają sytuację korzystniejszą od powszechnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju. Nieuzasadnione korzyści powinny
pozostawać w logicznym związku przyczynowym z narzuconymi kontrahentowi uciążliwymi warunkami umowy.
Nieuzasadnione korzyści mogą pojawić się po stronie przedsiębiorcy narzucającego uciążliwe warunki umów już w chwili zawarcia
umowy lub też w okresie późniejszym, gdy zaistnieją okoliczności przewidziane w umowie pozwalające na wykorzystanie uciążliwego
zapisu. Należy podkreślić, że już hipotetyczna możliwość wystąpienia na rynku skutków praktyki ograniczającej konkurencję (w tym
przypadku faktycznego osiągnięcia przez uczestnika nieuzasadnionych korzyści z tytułu realizacji uciążliwego warunku umowy)
wystarczająca jest dla stwierdzenia naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji. […] Organ antymonopolowy ma
zatem obowiązek oceniać zachowania przedsiębiorcy od strony skutków, jakie zachowania te mogą nawet hipotetycznie wywołać na
rynku.
Nieuzasadnione korzyści osiągane przez Spółkę w analizowanej sytuacji polegają na możliwości obciążenia odbiorców usług
kosztami usługi, która nie została na ich rzecz wykonana, co jest bezpośrednią konsekwencją narzucenia w treści umów o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków zakwestionowanych w punkcie I niniejszej decyzji zasad rozliczeń. Dopuszczenie, na podstawie
umowy, możliwości przyjęcia przez dostawcę założenia, że w przypadku zawinionego przez odbiorcę zaboru, uszkodzenia lub zerwania
plomb wodomierza, każdorazowo następuje nieprzerwany, całodobowy pobór wody może prowadzić do nieuzasadnionego
wzbogacenia dostawcy usług z tytułu zastrzeżenia zapłaty za pobraną wodę w ilości, jaka mogła popłynąć pełnym przekrojem rury
przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza. Dzięki spornym postanowieniom umownym ZWiK ma
ponadto możliwość zwolnienia się z obowiązku udowodnienia, jaki był rzeczywisty lub domniemany pobór wody w okresie od
ostatniego odczytu wodomierza. Uniknięcie kosztów i wysiłków związanych z wykazaniem wysokości poniesionej szkody również
może być dla Spółki źródłem dodatkowych korzyści, których osiągnięcie jest rezultatem zastosowania zakwestionowanych przez
organ antymonopolowy warunków umownych.
Zapisy dotyczące „rozpatrzenia okoliczności zdarzenia i wysłuchaniu wyjaśnienia usługobiorcy”, jak również „ustalenia ilości
pobranej wody w wysokości nie większej od ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza w okresie od ostatniego
odczytu wodomierza” nie zmieniają sytuacji odbiorcy, ponieważ pozostawiają Spółce pełną uznaniowość w powyższym zakresie. […]
Nieuzasadnione korzyści mogą bowiem pojawić się po stronie przedsiębiorcy narzucającego uciążliwe warunki umów już w chwili
zawarcia umowy lub też w okresie późniejszym, gdy zaistnieją okoliczności przewidziane w umowie pozwalające na wykorzystanie
uciążliwego zapisu.
Tak więc stosowanie kwestionowanych przez Prezesa Urzędu zapisów umownych wiąże się z możliwością uzyskania przez ZWiK
nieuzasadnionych korzyści. […]
Spółka, po skorzystaniu z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie dokonała zmiany zapisu,
[…] zgodnie z którym, konsument mógłby być obciążony - zamiast do wysokości ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury
przyłącza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza - do wysokości dwukrotnej wartości średniego zużycia wody, wyliczonej
za okres ostatnich 6 miesięcy. Nie zmieniła się jednak narzucona we wzorcu umownym zasada zwolnienia się Spółki od konieczności
udowodnienia, iż taki był faktyczny lub domniemany pobór wody. W związku z powyższym uznać należy, że kwestionowane warunki
umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w dalszym ciągu mają uciążliwy charakter, a Spółka, korzystając z posiadanej
pozycji dominującej na rynku właściwym zarówno zwalnia się z wykazania przesłanek odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
ewentualnym działaniem usługobiorcy, jak i pozostawia dla własnego uznania rozstrzygnięcie w kwestii winy usługobiorcy
(„po wysłuchaniu jego wyjaśnień”), jak również w kwestii ustalenia ilości pobranej wody w czasie od wystąpienia zdarzenia
(do wysokości „nie większej, niż dwukrotna wartość średniego zużycia wody, wyliczona za okres ostatnich 6 miesięcy”).
Powołanie się na akty prawne obowiązujące w branży ciepłowniczej i energetycznej i dotyczącej paliw gazowych, należy uznać za
nieuzasadnione, ponieważ dotyczą one innych branż, a ponadto ZWiK nie wskazał żadnych podstaw do zastosowania analogicznych
rozwiązań na rynku usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, poza lakonicznym stwierdzeniem, iż „z racji daleko idących
podobieństw problematyki dostaw mediów stosowanie tutaj analogicznych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę dla pokrewnych
branż wydaję się być całkowicie uzasadnione”. Ponadto, dopóki system rozliczeń za dostawę wody w wymienionych przypadkach nie
będzie stanowić normy prawnej, dopóty - w ocenie organu antymonopolowego - ma on charakter uciążliwy i mogący przynosić
nieuzasadnione korzyści.
Reasumując, powyższych zmian w treści wzorów umownych […] nie można uznać za wystarczające dla uznania zaniechania
stosowania przez Spółkę praktyki naruszającej zakaz określony w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji. […]
Zakwestionowane warunki umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przewidujące, że w ww. przypadku zaboru,
zdemontowania albo przeniesienia wodomierza, jego uszkadzania i zakłócania funkcjonowania, zerwania plomby, poboru wody
z pominięciem wodomierza oraz w przypadku dokonywania przez usługobiorcę bez uzgodnienia z usługodawcą zmian na przyłączu
wodociągowym lub na przyłączu kanalizacyjnym, lub zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ
na funkcjonowanie przyrządów pomiarów usługodawcy, ilość pobranej wody może być naliczona odpowiednio do ilości, która mogła
popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza - zostały bowiem odbiorcom
narzucone, mają uciążliwy charakter i wiążą się z możliwością uzyskania przez Spółkę nieuzasadnionych korzyści. […]
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Ustalając wymiar kary pieniężnej Prezes Urzędu zważył, iż stosowane przez ZWiK praktyki ograniczające konkurencję mają
charakter eksploatacyjny, polegają na wykorzystaniu posiadanej silnej pozycji rynkowej kosztem słabszych uczestników rynku, w
efekcie czego zagrożony jest interes publicznoprawny. Niedozwolone zachowania przedsiębiorcy wymierzone były we wszystkich
odbiorców usług, z którymi zawarto umowy w oparciu o wzorce umowne zawierające zakwestionowane zapisy. Nie bez znaczenia jest
również, iż wśród nich znaczący udział mają konsumenci należący do najsłabszych uczestników obrotu gospodarczego. Ponadto
Prezes Urzędu wziął po uwagę długotrwałość stwierdzonych naruszeń, tj. co najmniej dwuletni okres stosowania niedozwolonych
praktyk ograniczających konkurencję (kwestionowane postanowienia były zamieszczone także w poprzednich wzorcach umownych,
obowiązujących do czerwca 2006 r.) oraz fakt, że zarzucana praktyka ograniczająca konkurencję nie została zaniechana. […]
Organ antymonopolowy postanowił wziąć także pod uwagę liczne okoliczności łagodzące, w tym wyjaśnienia przedsiębiorcy
wskazujące na to, iż naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie było z jego strony działaniem
zamierzonym, nakierowanym na osiągnięcie korzyści finansowych kosztem słabszych kontrahentów, a także wąski zakres
przedmiotowy tej praktyki. Zważono też, iż do Prezesa UOKiK nie wpłynęły żadne skargi odbiorców świadczonych przez Spółkę usług
w związku z realizacją zakwestionowanych w niniejszej decyzji warunków umów oraz to, iż praktyki miały ograniczony wpływ na rynek
i ograniczony terytorialnie zasięg oddziaływania. Uwzględniono też, że kwestionowane zachowania nie spowodowały na rynku
nieodwracalnych bądź trudnych do usunięcia skutków dla konkurencji i nie wiązały się z wyrządzeniem przez ZWiK szkód swoim
kontrahentom. Ponadto, ustalając wymiar kary wzięto pod uwagę fakt, iż jedynymi udziałowcami Spółki są Gmina Zielona Góra i Gmina
Miejska Zielona Góra, które są wspólnotami samorządowymi, co oznacza, że kara stanowi dolegliwość również dla jej mieszkańców.
W związku z powyższym ustalono wysokość kary na kwotę 1.800 zł.
16
DECYZJA
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Alicję L.-Ł.
świadczącą usługi hotelarskie w Pensjonacie Tadeusz w Lanckoronie
(Nr RKR-9/2007)
I. Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28
ust. 6 tej ustawy i §6 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 z urzędu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów 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 przedsiębiorcy Alicji L.-Ł. zamieszkałej w Lanckoronie, świadczącej usługi hotelarskie w obiekcie pod nazwą Pensjonat
Tadeusz w Lanckoronie przy ul. Legionistów 46, polegające na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pełnej informacji oraz na stosowaniu wprowadzającej w błąd reklamy co do rodzaju obiektu hotelarskiego poprzez
oznaczenie obiektu na papierze firmowym i na pieczątce firmowej oraz w materiałach reklamowych na różnych stronach
internetowych prawnie chronioną nazwą PENSJONAT, bez uzyskania decyzji Wojewody Małopolskiego lub po 1 stycznia 2006 r.
Marszałka Województwa Małopolskiego o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, co stanowi naruszenie
art. 3 ust. 1 i 2, art. 10 i art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 ze zm.) i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 1 lutego 2007 r.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura Urzędu w Krakowie (zwany dalej: Prezesem Urzędu lub organem
antymonopolowym) przeprowadził w okresie od 26 października 2006 r. do 18 stycznia 2007 r. badanie lokalnych rynków usług
hotelarskich i zachowań na nich przedsiębiorców.
Na podstawie wyjaśnień udzielonych w toku ww. postępowania wyjaśniającego przez jednego z objętych badaniem ankietowym
przedsiębiorców - Alicję L.-Ł. (zwaną dalej Przedsiębiorcą) oraz przedłożonych dokumentów […] organ antymonopolowy ustalił, iż
pomimo braku decyzji odpowiednich organów o zaszeregowaniu obiektu do właściwego rodzaju i kategorii Przedsiębiorca stosuje na
papierze firmowym, pieczątce firmowej oraz w materiałach reklamowych zamieszczonych na różnych stronach internetowych
prawnie chronioną nazwę PENSJONAT.
W związku z dokonaniem powyższych ustaleń organ antymonopolowy […] wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania
- przez Przedsiębiorcę Alicję L.-Ł. świadczącą usługi hotelarskie w obiekcie pod nazwą Pensjonat Tadeusz - praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji
oraz na stosowaniu wprowadzającej w błąd reklamy co do rodzaju obiektu poprzez jego oznaczenie oraz używanie w materiałach
reklamowych prawnie chronionej nazwy PENSJONAT, bez uzyskania decyzji Wojewody Małopolski lub po 1 stycznia 2006 r. Marszałka
Województwa Małopolskiego o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
Z postawionymi przez organ antymonopolowy zarzutami Przedsiębiorca zgodził się i poinformował, że nie działał w złej wierze […].
Wyjaśnił, iż używanie nazwy PENSJONAT w jego przypadku jest zwyczajowe, gdyż Przedsiębiorca jest trzecim pokoleniem
prowadzącym działalność hotelarską w tym obiekcie […] i zobowiązał się do niezwłocznego zaprzestania używania ww. nazwy. […]
W dniu 31 stycznia 2006 r. Przedsiębiorca przedłożył organowi antymonopolowemu wzór nowego papieru firmowego oraz pieczątki
firmowej bez nazwy PENSJONAT, jak również poinformował, że dokonał zmian na stronie internetowej http://pentadeu.w.interia.pl. […]
W toku postępowania organ antymonopolowy ustalił, iż Przedsiębiorca nie posiada decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu do
rodzaju oraz nadania mu kategorii oraz stwierdził, iż posługiwał się on papierem firmowym oraz pieczątką firmową o treści Pensjonat
Tadeusz.
[…] Jak wskazał Przedsiębiorca reklama obiektu prowadzona jest na stronie internetowej http//:pentadeu.w.republika.pl.
Organ antymonopolowy ustalił ponadto, iż reklamę obiektu można znaleźć również między innymi na:
- oficjalnej stronie internetowej Gminy Lanckorona (www.lanckorona.pl) […]
- stronie internetowej Interaktywna Polska (www.lanckorona.iap.pl) […]
- stronie internetowej www.nocowanie.pl […].
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Z dniem 1 lutego 2007 r. Przedsiębiorca wprowadził nowy wzór papieru firmowego o brzmieniu „Willa Tadeusz - Alicja L.-Ł. wynajem pokoi z wyżywieniem gości pobytowych”. Zmieniona została również treść pieczątki firmowej […]. Na wskazanej przez
Przedsiębiorcę stronie internetowej obiekt hotelarski reklamowany jest aktualnie jako Willa Tadeusz. Na innych stronach internetowych,
gdzie umieszczona była reklama obiektu nastąpiła również zmiana nazwy z Pensjonat na Willa Tadeusz.
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy organ antymonopolowy zważył, co następuje.
[…] Rozpatrywana sprawa ma charakter publiczno-prawny, albowiem wiąże się z ochroną interesu wszystkich konsumentów,
którzy byli klientami Przedsiębiorcy, jak i potencjalnie mogli podjąć decyzję o skorzystaniu z usług hotelarskich w tym obiekcie po
zapoznaniu się z informacją i reklamą. […]
Zbiorowe interesy konsumentów podlegają zatem 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. […]
W badanej sprawie przedmiotem oceny są działania Przedsiębiorcy pod kątem naruszenia przepisów art. 23a ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
[…] Aby działania przedsiębiorcy wypełniały przesłanki z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów winny być one
skierowane przeciwko interesom konsumentów. Musi zatem wystąpić związek między czynem sprzecznym z prawem a interesami
konsumentów pojmowanymi nie tylko jako ich interesy ekonomiczne, ale również szeroko rozumiane prawo do informacji. Co więcej
bezprawnym czynem, a więc działaniem lub zaniechaniem, naruszone muszą zostać zbiorowe interesy konsumentów, a więc nie
konkretnego dokonującego transakcji z przedsiębiorcą kontrahenta, a szerszej, bliżej nieokreślonej grupy potencjalnych kontrahentów
traktowanych in abstracto.
Aktami prawnymi, do których należy odwołać się w niniejszej sprawie mówiąc o bezprawności działań przedsiębiorcy są: ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.); rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r.
Nr 22, poz. 169); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). […]
W przedmiotowej sprawie, w przypadku obiektu Pensjonat Tadeusz, organem właściwym do dokonania zaszeregowania do
rodzaju i kategorii był do dnia 31 grudnia 2005 r. Wojewoda Małopolski, a po tej dacie Marszałek Województwa Małopolskiego.
Jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie, Przedsiębiorca nie posiada stosownej decyzji, uprawniającej go do używania
prawnie chronionej nazwy PENSJONAT.
Mimo braku stosownego dokumentu Przedsiębiorca używał nazwy PENSJONAT w oznaczeniu obiektu na papierze firmowym i na
pieczątce firmowej; w materiałach reklamowych zamieszczonych między innymi na stronach internetowych. […]
Przedsiębiorca używając nazwy PENSJONAT działał bezprawnie naruszając przepis art. 43 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych.
[…] Ponadto stosując na papierze firmowym i pieczątce firmowej prawnie chronioną nazwę PENSJONAT Przedsiębiorca naruszał przepis
art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działania jego należy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż były sprzeczne
z prawem (art. 43 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych oraz §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich) i dobrymi
obyczajami, a równocześnie zagrażały i naruszały interes klientów i potencjalnych klientów tego obiektu hotelarskiego.
Dodatkowo działanie Przedsiębiorcy należy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 10 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ponieważ oznaczenie usługi hotelarskiej na papierze firmowym i pieczątce firmowej prawnie chronioną
nazwą PENSJONAT wprowadzało klientów w błąd co do istotnych cech usługi, a co za tym idzie zatajało ryzyko, jakie wiąże się
z korzystaniem z niej. Konsument stwarzając sobie wyobrażenie obiektu mógł kierować się cechami, jakie zgodnie z przepisami
powinien posiadać obiekt hotelarski PENSJONAT. […]
Możliwość oznaczenia obiektu nazwą rodzajową jest prawem przedsiębiorcy, przysługującym mu jednak po uprzednim wypełnieniu
przez niego określonych przepisami warunków. Prawo to nie ma nieograniczonego charakteru, bowiem decydując się na korzystanie
z niego przedsiębiorca - jednocześnie - przyjmuje na siebie pewnego rodzaju samoograniczenia polegające na rezygnacji z części własnej
suwerenności i na poddaniu się kontroli właściwego wojewody (marszałka województwa), który z chwilą uprawomocnienia się decyzji
o zaszeregowaniu obiektu uzyskuje wobec tego przedsiębiorcy określone uprawnienia władcze. Może bowiem dokonywać czynności
kontrolnych w zakresie przestrzegania wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, a w razie niedopełnienia tych
wymagań zmieniać, z urzędu, rodzaj lub kategorię obiektu lub nawet nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich. […]
Konsumenci decydując się na pobyt w pensjonacie i płacąc za to niejednokrotnie wyższe ceny, niż w innych obiektach, działają
w przeświadczeniu, że na straży ich praw stoi właściwy organ administracji, który - niejako w ich imieniu - będzie mógł skorzystać
z przysługujących mu kompetencji.
Bezprawne oznaczenie obiektu nazwą PENSJONAT, który w rzeczywistości nim nie był, nie tylko stanowiło przejaw nadużycia
zaufania klientów, było to również zatajenie ryzyka, jakie wiążę się z korzystaniem z usług obiektu nie będącego pensjonatem (niższy
standard), ponadto ograniczało uprawnienia konsumentów w analizowanym zakresie, naruszając w ten sposób ich interesy.
Przedsiębiorca stwarzał u odbiorców usług hotelarskich fałszywy obraz rzeczywistości i dodatkowo w związku z powyższym
w sposób rażący naruszał określony ustawą antymonopolową obowiązek udzielania przez przedsiębiorców nieprofesjonalnym
uczestnikom rynku pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji.
Ponadto wprowadzające w błąd oznaczenie obiektu na papierze firmowym i pieczątce firmowej, tj. materiałach, z którymi
konsument mógł się zetknąć jeszcze przed przybyciem do obiektu, np. w czasie dokonywania rezerwacji, powodowało
rozpowszechniane nieprawdziwych, nierzetelnych i niepełnych informacji.
Analizując - działania Przedsiębiorcy pod kątem bezprawności w zakresie stosowanej reklamy należy stwierdzić, że doszło
do rozpowszechnienia nieuczciwej reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do
nabycia usługi.
W przedmiotowej sprawie organ antymonopolowy zarzucił Przedsiębiorcy niezgodne z prawdą informowanie konsumentów na
stronach internetowych, gdzie prowadzona była reklama obiektu, iż obiekt hotelarski został zakwalifikowany do rodzaju PENSJONAT.
Reklama taka wprowadzała potencjalnych klientów w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego i standardu jaki obiekt ten prezentuje.
Organ antymonopolowy uznał, iż informacje zawarte na ww. stronach internetowych można nazwać reklamą, ponieważ celem
zamieszczania tych informacji jest wspieranie zbytu usługi w nich wymienionej. Oceniając potencjalną możliwość wprowadzenia w błąd
odbiorców reklamy, w tym również przekazu, z jakim mamy do czynienia w omawianym stanie faktycznym należy uwzględnić, iż
konsument jest słabszym uczestnikiem rynku posiadającym mniejszą wiedzę i doświadczenie niż działający profesjonalnie przedsiębiorca.
[…] Analizy przedmiotowej sprawy należy dokonać przez pryzmat konsumenta nieświadomego i nieostrożnego, a tym samym uznać,
że omawiany tekst reklamowy mógł wprowadzić go w błąd w zakresie standardu obiektu hotelarskiego i wpłynąć na jego decyzję
nabycia usługi.
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Konsument na podstawie reklamy był przekonany, że może skorzystać z usługi hotelarskiej w obiekcie zakwalifikowanym do rodzaju
PENSJONAT, tj. obiekcie o ściśle określonym w stosownych przepisach standardzie i stale nadzorowanym przez właściwy organ
administracji. W przypadku przedmiotowej reklamy elementami wprowadzającymi w błąd było bezprawne nazwanie obiektu
hotelarskiego prawnie chronioną nazwą PENSJONAT. Opisanie obiektu hotelarskiego jako PENSJONAT mogło wywrzeć na
konsumentach mylne przekonanie, iż mają do czynienia z obiektem o wyższej kategorii niż miało to miejsce w rzeczywistości, co
oznacza, że wprowadziło konsumentów w błąd co do istotnej cechy usługi. […]
Należy ponadto wskazać, że oprócz powołanych powyżej przepisów również Dyrektywa Nr 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r.
(Dz. Urz. WE z 1984 r. L 250) określa, kiedy reklama winna być uznana za wprowadzającą w błąd: dany przekaz rynkowy musi mieć
charakter reklamy; reklama musi co najmniej wywoływać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd; błąd wywołany reklamą musi
mieć charakter istotny, tj. reklama musi mieć zdolność kierowania zachowaniami rynkowymi konsumentów lub szkodzenia interesom
konsumentów.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. Dyrektywy reklamą jest każda wypowiedź związana z wykonywaniem handlu lub rzemiosła, prowadzeniem
przedsiębiorstwa albo wykonywaniem wolnego zawodu, która ma na celu wspieranie zbytu towarów lub świadczenia usług.
Reasumując należy stwierdzić, iż analizowana reklama wywołała niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumentów w błąd, co do
rodzaju i standardu obiektu hotelarskiego. […]
Organ antymonopolowy uznał zatem, iż prowadzona przez Przedsiębiorcę reklama w przewodniku Pascala oraz na stronach
internetowych jest reklamą wprowadzającą klienta w błąd i mogącą przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia usługi. […]
Opisanymi działaniami Przedsiębiorca udzielił konsumentom nierzetelnej, nieprawdziwej i niepełnej informacji oraz poprzez
stosowaną reklamę wprowadził konsumentów w błąd, naruszając tym samym art. 3, art. 10 i art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz art. 43 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. […]
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. […] 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. […]
W świetle powyższego, należy przyjąć, że w niniejszej sprawie bez wątpienia mamy do czynienia z godzeniem w zbiorowe
interesy tych wszystkich konsumentów, którzy zetknęli się z papierem firmowym lub pieczątką firmową przedsiębiorcy, jak również
zapoznali się z reklamą obiektu na stronach internetowych. Liczba tych osób jest znaczna. […]
Zrozumiałe jest, że usługodawca zachęca do nabywania danej usługi, należy jednak wskazać, iż rolą przekazu informacyjnego jest
nie tylko promowanie tej usługi i namawianie konsumentów do jej zakupu, ale również rzetelne i zgodne z prawdą informowanie
i reklamowanie.
Zakwestionowane przez Prezesa Urzędu działanie Przedsiębiorcy jest działaniem godzącym w interesy konsumentów. […]
Wobec powyższego, 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.
[…] W niniejszej sprawie Prezes Urzędu stwierdził, iż przedmiotowa praktyka miała miejsce, a jej stosowanie zostało zaniechane
z dniem 1 lutego 2007 r., tj. z dniem dokonania przez Przedsiębiorcę zmiany wzoru papieru firmowego i pieczątki firmowej oraz
informacji na stronach internetowych.
17
DECYZJA
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za ograniczającą konkurencję
(Nr DOK-28/2007)
I. Na podstawie art. 10 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po
przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje praktykę stosowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, polegającą na nadużywaniu
pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego w
ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych, tj. rażąco
niskich cen zakupu świadczeń zdrowotnych w procesie ich kontraktowania na 2004 r., za ograniczającą konkurencję oraz stwierdza
zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2005 r.
II. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 74 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 264 §1 Kpa w zw. z art. 80 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obciąża Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedzibą w Warszawie kosztami sporządzenia opinii biegłego w wysokości 29.414,20 zł tytułem zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kosztów sporządzonej opinii.
III. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uwzględniając wynik postępowania
antymonopolowego opisanego w pkt I sentencji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje Narodowy
Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie do zwrotu na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kosztów postępowania
w wysokości 515 zł poniesionych przez Okręgową Izbę Lekarską z siedzibą w Krakowie w toku niniejszego postępowania.
UZASADNIENIE
W dniu 19 grudnia 2003 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej: „Prezesem Urzędu” lub
„organem antymonopolowym”), wpłynął wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, (zwanej dalej „OIL” lub „Wnioskodawcą”),
o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (zwanemu dalej „NFZ” lub „Funduszem”),
w sprawie praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużyciu pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania
świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia, poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych, tj. rażąco niskich cen zakupu świadczeń zdrowotnych w procesie ich
kontraktowania na 2004 r. oraz o wydanie decyzji nakazującej zaniechanie praktyki uznanej za ograniczającą konkurencję poprzez
naruszenie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustawą o ochronie
konkurencji” lub „ustawą antymonopolową”).
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W uzasadnieniu wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego OIL wykazała, zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji, swój interes prawny wskazując, że okręgowe izby lekarskie, działając na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm.), zrzeszają lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze
działania tych izb. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności reprezentowanie i ochrona zawodu
lekarza. Zadanie to izby realizują m.in. poprzez występowanie w ochronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu
lekarzy. Jednocześnie art. 50 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204)
określa formy wykonywania zawodu lekarza, jako m.in. indywidualną i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Oznacza to, że
osoby wykonujące zawód lekarza w ww. formie, jak również izby zrzeszające lekarzy, są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 4
pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji.
Następnie OIL przedstawiła argumenty uprawdopodobniające naruszenie przez NFZ przepisów art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji, zgodnie z którym zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym, polegające na bezpośrednim lub
pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich. Warunek konieczny zastosowania
tego przepisu, tj. posiadanie pozycji dominującej na rynku właściwym, jest - w opinii wnioskodawcy - w sposób oczywisty spełniony,
ponieważ NFZ jest jedynym w Rzeczypospolitej Polskiej podmiotem, który „zabezpiecza świadczenia zdrowotne ubezpieczonym
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i w tym celu zarządza środkami finansowymi przekazywanymi na podstawie ustawy oraz
zawiera umowy ze świadczeniodawcami”.
Nadużycie przez NFZ pozycji dominującej […] nastąpiło zdaniem OIL poprzez podjęcie przez zarząd NFZ uchwał, w których
określone zostały: wartości punktowe poszczególnych procedur medycznych […], ceny maksymalne punktu rozliczeniowego. […]
W opinii wnioskodawcy podjęcie ww. uchwał ukształtowało maksymalną cenę każdej z obowiązujących świadczeniodawców
procedur medycznych. Ukształtowanie w powyższy sposób cen maksymalnych nastąpiło jednak niezgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.). Powołując
się na art. 39 ust. 1 ww. ustawy wnioskodawca wskazał, że do zakresu działania NFZ należy m.in.: zabezpieczenie ubezpieczonym
świadczeń zdrowotnych, prowadzenie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie tych świadczeń, a także określanie
jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawierania umów.
Natomiast na podstawie art. 43 ust. 5 pkt. 9 ww. ustawy, zadaniem zarządu NFZ jest negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich
zawieranie i rozliczanie oraz kontrola wykonania.
Zdaniem OIL, NFZ nie poprzedził ustalenia cen maksymalnych analizą kosztów świadczeń zdrowotnych, wobec czego nie jest
wiadome, na podstawie jakich kryteriów i wyliczeń zostało ono dokonane.
W powyższej sytuacji, w celu wykazania, że ceny maksymalne ustalone przez NFZ dla świadczeń zdrowotnych w zakresie
lecznictwa stomatologicznego w 2004 r. są cenami nieuczciwymi, tj. rażąco niskimi, OIL zleciła sporządzenie opracowania pod nazwą
„Kalkulacja kosztów jednostkowych podstawowych procedur stomatologicznych finansowanych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego z uwzględnieniem wymaganego standardu”, zwanego dalej „Opracowanie w sprawie standardowych
kosztów”, które wykonał mgr inż. Waldemar S. w październiku 2003 r. Autor powyższego opracowania przedstawił swoje obliczenia, które
odniósł do standardowych kosztów procedur medycznych. Przez koszty standardowe autor rozumie koszty postulatywne, tzn. takie,
które uwzględniają wszystkie koszty, a więc także te, które muszą być ponoszone w celu osiągnięcia założonego standardu. […]
Wnioskodawca stwierdził, że NFZ ustalając ceny maksymalne na tak niskim poziomie „narzuca świadczeniodawcom de facto
dokonywanie wyboru pomiędzy wykonywaniem usług poniżej standardów lub dofinansowywaniem przez świadczeniodawcę usług
wykonywanych zgodnie ze standardami”. […]
Prezes Urzędu wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko NFZ w Warszawie pod zarzutem stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych
w zakresie lecznictwa stomatologicznego w 2004 r. w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych, tj. rażąco niskich cen zakupu świadczeń zdrowotnych, co może stanowić naruszenie
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji.
[…] Odpowiadając na zarzut NFZ […] stwierdził, że nie jest przedsiębiorcą i nie podlega ustawie o ochronie konkurencji, jednak z
ostrożności procesowej złożył wyjaśnienia, o których mowa w dalszej części decyzji.
Organ antymonopolowy ustalił, iż NFZ został utworzony na mocy art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NFZ”, którą z dniem
1 października 2004 r. zastąpiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), jako państwowa jednostka organizacyjna posiadającą osobowość prawną, która nie
prowadzi działalności gospodarczej. […]
Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz jest umowao udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta pomiędzy Funduszem i świadczeniodawcą, przy czym suma kwot zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawców nie
może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu (art. 72 ustawy o NFZ).
Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie
konkursu ofert albo rokowań, jednak podstawowym trybem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych jest konkurs ofert. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części niejawnej konkursu ofert mogą być
przeprowadzone negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz ceny za
udzielane świadczenia zdrowotne.
NFZ jest zobowiązany do traktowania na równych prawach wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji (art. 86
ustawy o NFZ).
Zgodnie z art. 108 ww. ustawy tworzony jest krajowy plan, w którym określa się prognozowane środki przeznaczone na finansowanie
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych w kraju oraz maksymalne ceny za
poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych. Przy ustalaniu krajowego planu Fundusz jest obowiązany do przestrzegania zasady
zrównoważenia kosztów z przychodami i wymagań wynikających z aktualnej wiedzy i praktyki medycznej niezbędnych do realizacji
świadczeń zdrowotnych. Krajowy plan stanowi podstawę sporządzania przez Zarząd Funduszu projektu planu finansowego Funduszu.
Krajowy plan tworzy się w podziale na oddziały wojewódzkie Funduszu, uwzględniając możliwe do zabezpieczenia potrzeby zdrowotne
ubezpieczonych (art. 109 ustawy o NFZ). Realizacja krajowego planu następuje w drodze zawierania umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych ze świadczeniodawcami przez oddziały Funduszu.
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W świetle powyższych przepisów należy uznać, że NFZ pełni rolę regulatora na rynku świadczeń zdrowotnych każdego rodzaju,
w tym w zakresie lecznictwa stomatologicznego.
Uczestnikami rynku świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego jest ponad 30 mln obywateli mających
prawo do korzystania z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (w praktyce część uprawnionych rezygnuje z tych świadczeń
korzystając z usług stomatologicznych świadczonych odpłatnie), kreujących popyt na usługi lekarzy stomatologów, jak również
ok. 11 tys. lekarzy stomatologów reprezentujących stronę podażową tego rynku.
Około 90% przychodni stomatologicznych działa jako jednostki prywatne, w większości w formie działalności gospodarczej
prowadzonej przez osoby fizyczne bądź w charakterze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. […]
Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm.). Zgodnie
z art. 1 tej ustawy tworzy się samorząd lekarzy i lekarzy dentystów, który jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko
przepisom ustawy. […]
Odpowiadając na zarzuty oraz pytania organu antymonopolowego NFZ […] stwierdził, iż „brak jest podstaw do uznania Narodowego
Funduszu Zdrowia za podmiot podlegający rygorom ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, bowiem nie jest on
przedsiębiorcą ani w rozumieniu przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej, ani w rozumieniu art. 43 Kc, jak również nie jest
osobą prawną świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji,
gdyż nie świadczy usług. NFZ wyjaśnił, powołując się na art. 3 i 37 ustawy o NFZ, iż „wykonuje obowiązki w zakresie ochrony zdrowia
poprzez zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi na podstawie ustawy oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych
i refundację leków” oraz że „jest jedynie instytucją publiczną realizującą zadania państwa w sferze finansowania służby zdrowia, która
jako taka nie świadczy żadnych usług w tej sferze działalności państwowej”. Jako jedyny cel swojej działalności NFZ wskazał
racjonalizację wydatkowania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, wyjaśniając dodatkowo, że nie prowadzi żadnej
działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku, bowiem zakazuje tego art. 39 ust. 2 ww. ustawy.
Uznając wniosek OIL za „nieuzasadniony i mylnie interpretujący działalność NFZ jako działalność gospodarczą”, Fundusz jednak
z ostrożności procesowej i mając na względzie wezwanie organu antymonopolowego przedstawił następujące informacje dotyczące
kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego w 2004 r. […]
Jednocześnie NFZ nie przedstawił wyników analizy kosztów i nie zaprzeczył, że takie analizy przeprowadził. […] Odpowiadając na
ponowne wezwanie do przedstawienia wyników analizy kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego,
Fundusz powtórzył przedstawione wcześniej Urzędowi informacje, dodając, że wskaźniki korygujące dla poszczególnych grup świadczeń
stomatologicznych ustalono w oparciu o opinię Departamentu Organizacyjno-Prawnego Centrali NFZ z dnia 12 listopada 2003 r.,
z której wynika, iż wycena poszczególnych świadczeń pozostaje w kompetencji NFZ (opinia ta nie została załączona do pisma NFZ).
[…] W odniesieniu do kwestii ustalenia cen maksymalnych NFZ wskazał przepis art. 108 ustawy o NFZ, zgodnie z którym
w Krajowym Planie Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych określa się prognozowane środki przeznaczone na finansowanie świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych oraz ceny maksymalne za poszczególne rodzaje
świadczeń.
Ponadto NFZ odniósł się do - stanowiącego w jego opinii podstawę wystąpienia OIL do organu antymonopolowego - opracowania
„standardowe koszty procedur medycznych”, informując, że po otrzymaniu powyższego materiału zwrócił się do Ministra Zdrowia
o rozważenie możliwości ograniczenia wykazu świadczeń stomatologicznych przysługujących ubezpieczonemu. […]
Na ponowne wezwanie Urzędu NFZ odpowiedział powtarzając dotychczasowe wyjaśnienia i dodał, że […] określenie grup
świadczeń stomatologicznych oraz ustalenie wartości wskaźników korygujących, które różnicują cenę jednego punktu pomiędzy
grupami zostało dokonane we współpracy z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz że wartości punktowe poszczególnych
świadczeń medycznych oraz wskaźników korygujących ustalane były zawsze „we współpracy i w porozumieniu z samorządem
lekarskim - i w tym zakresie Fundusz nie podejmował decyzji oderwanych od opinii środowisk medycznych”. NFZ stwierdził również,
że wystąpienie do Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości ograniczenia wykazu świadczeń stomatologicznych przysługujących
ubezpieczonym stanowiło konsekwencję stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, z którego wynika, iż zakres świadczeń
stomatologicznych - do którego NFZ obligują obowiązujące przepisy prawa - jest zbyt rozległy wobec środków finansowych
pozostających w jego dyspozycji (mimo wezwań NFZ nie przedstawił informacji o odpowiedzi Ministra Zdrowia na powyższe
wystąpienie).
W toku postępowania antymonopolowego Fundusz poinformował o zmianach w sposobie kontraktowania świadczeń opieki
zdrowotnej, które nastąpiły w 2005 r.
Sposób kontraktowania świadczeń stomatologicznych na 2005 r. został określony w wydanym w dniu 13 października 2004 r.
Zarządzeniu Nr 12/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. […] W postępowaniu w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami
na 2005 r. Centrala NFZ nie ustalała maksymalnych cen punktu rozliczeniowego w zakresie lecznictwa stomatologicznego. Decyzja
dotycząca ceny jednego punktu rozliczeniowego należała do stron zawierających umowę, tzn. świadczeniodawcy składającego ofertę
i właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Możliwość negocjowania m.in. ceny jednego punktu rozliczeniowego, została określona
w art. 142 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135), zgodnie z którym komisja konkursowa w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami
w celu ustalenia m.in. ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
OIL przedstawiła swoje stanowisko w sprawie stwierdzając, że:
1. nieprzedstawienie przez NFZ w toku postępowania antymonopolowego wyników analizy kosztów świadczeń zdrowotnych
w zakresie lecznictwa stomatologicznego potwierdza zarzut, iż NFZ „nie wykonuje obowiązku ustawowego i nie prowadzi analiz,
do prowadzenia których zobowiązuje go ustawa”; w korespondencji z organem antymonopolowym NFZ - nie wyjaśniając istoty
zagadnienia w kwestii metodologii liczenia kosztów i ustalania wartości kwotowej punktu i wskaźników korygujących - przedstawił
jedynie argument o konieczności równoważenia przychodów i kosztów,
2. nieustosunkowanie się NFZ do opracowania „standardowe koszty procedur medycznych” pozwala na wnioskowanie, że nie
kwestionuje go pod żadnym względem,
3. nie podważa kompetencji NFZ do wyceny poszczególnych świadczeń, podkreśla jednak, że powinna ona wynikać z analiz
i stanowić podstawę do ustalania wielkości środków finansowych przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne,
4. informacja NFZ, dotycząca współpracy ze środowiskami medycznymi, w tym z Naczelną Izbą Lekarską, dalej „NRL”, jest
niezgodna z prawdą, co OIL udokumentowała kopiami pism i stanowiska Naczelnej Izby,
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NRL - wbrew informacjom NFZ - nie występowała o ograniczenie świadczeń stomatologicznych, występowała natomiast
o zwiększenie środków przeznaczonych na ten dział opieki zdrowotnej, stojąc na stanowisku, iż są one niewystarczające do
rzetelnego prowadzenia opieki nad uprawnionymi do niej ubezpieczonymi, występowała również o ustalenie metodologii liczenia
kosztów i ustalenie ceny odpowiadającej kosztom rzeczywistym kontraktowanych świadczeń,
6. nie zgadza się ze stanowiskiem NFZ, iż brak jest podstaw do uznania go za podmiot podlegający rygorom ustawy o ochronie
konkurencji, ponieważ przez przedsiębiorcę rozumie się m.in. osobę prawną organizującą usługi o charakterze użyteczności
publicznej (art. 4 pkt 1 tej ustawy), a zadania NFZ wynikające z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ nie są niczym innym,
jak organizowaniem usług o takim charakterze. […]
Odnosząc się do składanych przez NFZ wyjaśnień w toku postępowania OIL wskazała, że wraz z przesyłanymi Prezesowi Urzędu
materiałami nie stanowią one odpowiedzi na pytania organu antymonopolowego: na jakiej podstawie ustalono maksymalną cenę
punktu rozliczeniowego oraz jak określono wskaźniki korygujące cenę w poszczególnych grupach świadczeń stomatologicznych.
Zdaniem OIL z przesłanych Prezesowi Urzędu dokumentów wynika, że metoda ustalania przez NFZ cen w zakresie świadczeń
stomatologicznych nie została oparta o analizę ich kosztów, a polegała na podzieleniu kwoty środków finansowych przeznaczonych na
leczenie stomatologiczne przez liczbę punktów rozliczeniowych, które zamierzano zakupić. Wynik tego działania stanowi wartość
jednego punktu rozliczeniowego, określając tym samym jego cenę maksymalną. Oznacza to, że wartość maksymalna punktu
rozliczeniowego została ustalona arbitralnie i narzucona świadczeniodawcom. Potwierdzeniem powyższego jest m.in. sformułowanie:
„wyznaczonych cenach maksymalnych” […].
Uzasadniając ustalenie cen maksymalnych na procedury stomatologiczne na poziomie 0,07 zł NFZ wyjaśnił, że kwota powyższa
stanowi wynik prac Zespołu ds. ustalenia maksymalnych cen na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, który został powołany
Zarządzeniem nr 55/2003 z dnia 10 września 2003 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. […] Po przeprowadzeniu analizy
zbiorczego zestawienia Zespół przygotował wstępną propozycję maksymalnych cen na poszczególne rodzaje świadczeń. Dla świadczeń
w zakresie lecznictwa stomatologicznego propozycja ta wynosiła 0,07 zł. W celu dodatkowej weryfikacji przygotowanych propozycji
cen maksymalnych do oddziałów zostało skierowane pismo wraz ze wzorem tabeli, wyjaśnieniami oraz zatwierdzonymi przez
Ministerstwo Zdrowia budżetami na 2004 r. Zadaniem oddziałów było wyliczenie możliwych do realizacji świadczeń w 2004 r.
w oparciu o wartość budżetu na ten rok oraz zaproponowane maksymalne ceny na poszczególne rodzaje świadczeń.
Kierując się informacjami zawartymi w ww. Protokole organ antymonopolowy wezwał NFZ do przesłania:
- materiałów powstałych w toku przeprowadzonych przez Departament Świadczeń Zdrowotnych analiz cen wynikowych
uzyskanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ,
- materiałów stanowiących podstawę do sporządzenia przez Zespół ds. ustalenia maksymalnych cen zbiorczego zestawienia
wyników uzyskanych przez oddziały wojewódzkie dla rodzaju świadczenia leczenie stomatologiczne, tj. porównania cen
uzyskanych z obliczeń - których dokonały oddziały wojewódzkie NFZ po przeprowadzeniu symulacji - z cenami wcześniej
stosowanymi w oddziałach wraz załącznikiem nr 1 do Protokołu z przebiegu prac Zespołu,
- materiałów powstałych w toku przeprowadzonej przez Zespół analizy danych zawartych w ww. załączniku nr 1, uzasadniających
wstępną propozycję cen maksymalnych dla leczenia stomatologicznego przygotowaną przez Zespół.
W odpowiedzi NFZ przesłał kopie sporządzonych przez każdy oddział NFZ zbiorczych zestawień stanowiących podstawę do analizy
porównawczej ilości zaplanowanych świadczeń zdrowotnych przy określonym budżecie i wyznaczonych cenach maksymalnych,
informując jednocześnie, że metody i tryb prac Zespołu ds. ustalenia maksymalnych cen są trudne do odtworzenia, ponieważ jego
przewodniczący i sekretarz nie pracują już w centrali NFZ. […]
NFZ wniósł o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, na okoliczność ustalenia trybu i toku prac ww. Zespołu, procedur
analizowania materiałów źródłowych służących do wyceny świadczeń, przyjętej metodologii wyceny, wyników i dokumentacji prac
Zespołu.
[…] W ocenie organu antymonopolowego NFZ w toku całego postępowania dowodowego nie przedstawił sposobu określenia
wartości punktowej poszczególnych procedur w zakresie leczenia stomatologicznego oraz wskaźników korygujących ani nie zajął
jednoznacznego stanowiska w sprawie przeprowadzenia analizy kosztów świadczeń stomatologicznych przysługujących
ubezpieczonym, której wyniki mogłyby, w opinii organu antymonopolowego, stanowić podstawę ustalenia ceny maksymalnej jednego
punktu przyjętej dla leczenia ogólnostomatologicznego. […]
Prezes Urzędu dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność stwierdzenia, jakie koszty jednostkowe procedur
stomatologicznych powinny stanowić w 2004 r. podstawę ich wyceny w procesie kontraktacji usług zdrowotnych finansowanych ze
środków NFZ, która została przedstawiona dnia 18 kwietnia 2006 r., a uzupełnienie do niej w dniu 16 maja 2006 r.
[…] Biegły sporządził kalkulacje kosztów jednostkowych wybranych procedur stomatologicznych oraz przedstawił opinię na temat
wartości poszczególnych składników określających ceny procedur stomatologicznych wprowadzonych przez NFZ do procesu
kontraktowania w 2004 r. na podstawie badań własnych z uwzględnieniem aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
Koszty jednostkowe procedury stomatologicznej stanowią sumę nakładów, które musi ponieść przychodnia stomatologiczna
w celu wykonania tej procedury. Na sumę tych nakładów składają się koszty stałe i koszty zmienne. Koszty stałe są ponoszone
niezależnie od liczby i rodzaju wykonywanych procedur, konieczność ich ponoszenia wynika z samego faktu funkcjonowania
przychodni. Wysokość poniesionych kosztów zmiennych jest bezpośrednio zależna od liczby i rodzaju wykonywanych w przychodni
zabiegów stomatologicznych. […]
Porównanie wyliczonych przez biegłego kosztów jednostkowych poszczególnych procedur stomatologicznych z przychodami
uzyskiwanymi przez badane przychodnie za wykonanie każdej z tych procedur przy cenach określonych przez NFZ (0,07 zł za jeden
punkt rozliczeniowy z uwzględnieniem wycen punktowych i wskaźników korygujących) wskazuje, że liczba procedur, w których koszty
jednostkowe (wg kalkulacji biegłego) były wyższe od przychodów uzyskanych jako refundacja z NFZ za ich wykonanie, była
w przybliżeniu równa liczbie procedur, których koszty były niższe od przychodów określonych w powyższy sposób. Gorsze relacje
między kosztami a przychodami występowały w grupach przychodni z wysokim udziałem w przychodach całkowitych procedur
objętych umowami z NFZ i przychodni z wysokimi kosztami stałymi. Dodatkowo badanie wykazało, że najwyższe straty przynosiły
procedury proste, mniej pracochłonne, nisko punktowane i jednocześnie najczęściej wykonywane, szczególnie przez małe przychodnie.
Na podstawie dokonanych obliczeń biegły stwierdził, że zwiększenie wartości jednego punktu rozliczeniowego o 23%, tzn. z 0,07 zł
do 0,0861 zł, pozwoliłoby zrównać koszty refundowane przez NFZ z kosztami faktycznie ponoszonymi przez badane przychodnie
(wartości punktów wyrównujące przychody i koszty przychodni z wysokimi kosztami stałymi mieszczą się w przedziale od 0,023
do 0,128 zł). Według biegłego ujemną stroną zwiększenia wartości jednego punktu rozliczeniowego jest dalszy wzrost rentowności
procedur, które były rentowne w 2004 r.
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W odniesieniu do wyceny punktowej poszczególnych procedur biegły stwierdził występowanie dużych różnic między wynikami
finansowymi osiąganymi na różnych procedurach stomatologicznych, co w jego opinii może świadczyć o tym, że wycena dokonana
przez NFZ nie odzwierciedla rzeczywistych relacji między nakładami pracy i kosztami materiałowymi niezbędnymi do wykonania tych
procedur. Zastosowanie skorygowanej punktacji, która zapewniłaby rentowność wszystkich procedur, wymagałoby zwiększenia
nakładów NFZ o 23%, czyli o tę samą wartość, co w przypadku podniesienia wartości jednego punktu rozliczeniowego. […]
Badanie biegłego wykazało także, że w lepszej sytuacji finansowej są przychodnie, które dużą lub większą część przychodów
uzyskują z wykonywania usług odpłatnych, nie objętych kontraktami z NFZ, a także że koszty działania, przede wszystkim koszty stałe,
są silnie zróżnicowane - małe przychodnie na ogół wykonują procedury stomatologiczne przy niższych kosztach niż przychodnie
średnie i duże. […]
OIL zakwestionowała powyższą opinię w części dotyczącej przyjętej metodologii kalkulacji kosztów jednostkowych procedur
stomatologicznych, podkreślając, że […] przyjęta przez biegłego metodologia nie jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wymienionym
wśród innych aktów prawnych, które zgodnie z postanowieniem Prezesa Urzędu powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu tej
opinii. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przedłożył opinię biegłego rewidenta sporządzoną na jego zlecenie. […]
Recenzent stwierdził, że opinia biegłego nie prezentuje wiarygodnej oceny kosztów jednostkowych procedur stomatologicznych,
m.in. z powodu uzyskania przez biegłego w badaniu ankietowym jedynie 45% odpowiedzi (55% odmów), oraz z powodu przyjętych
przez biegłego podstaw szacowania niezbędnych nakładów materiałowych i czasu trwania poszczególnych zabiegów stomatologicznych.
Odnosząc się do opinii biegłego, jak również do uwag i opinii Wnioskodawcy, NFZ stwierdził, że zgadza się z tezą zawartą w opinii
biegłego, iż nie jest możliwe ani zgodne z zasadami wolnego rynku, aby poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniał
pokrycie kosztów działalności wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług stomatologicznych finansowanych ze środków
publicznych. […]
Kwestią wymagającą rozważenia jest także, czy NFZ przysługuje przymiot przedsiębiorcy - w znaczeniu art. 4 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji - a tym samym, czy jego działania mogą podlegać ocenie Prezesa Urzędu pod kątem ewentualnego naruszenia
przepisów tej ustawy. […]
Niewątpliwie usługi medyczne świadczone w ramach powszechnego ubezpieczenia są usługami o charakterze użyteczności
publicznej, a NFZ zajmował się organizowaniem tych usług. Tym samym należy uznać, iż Narodowy Fundusz Zdrowia, który organizuje
usługi o charakterze użyteczności publicznej, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji. […]
Zdaniem organu antymonopolowego, działania NFZ spełniają wymóg naruszenia interesu publicznego, bowiem wywierają
istotny, bez wątpienia, wpływ na warunki funkcjonowania na rynku właściwym przedsiębiorców, w interesie których występuje
wnioskodawca, przez co w konsekwencji, oddziałują również na sytuację szerokiego kręgu osób objętych powszechnym ubezpieczeniem
zdrowotnym. […]
Rynkiem właściwym w niniejszej sprawie jest krajowy rynek organizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa
stomatologicznego w ramach powszechnego ubezpieczenia w NFZ. Rynek ten ma pionowy aspekt, bowiem wnioskodawca jest
przedsiębiorcą wykonującym świadczenia zdrowotne, natomiast NFZ, któremu zarzucono stosowanie praktyki ograniczającej
konkurencję, usług takich nie świadczy. Jego rola sprowadza się do organizowania świadczenia takich usług na rzecz ubezpieczonych.
Stąd działania NFZ wywołują skutki nie na rynku organizowania świadczeń zdrowotnych, lecz na rynku wykonywania tych świadczeń.
Możliwość stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez
nadużywanie pozycji dominującej uzależniona jest od uprzedniego stwierdzenia, iż przedsiębiorca posiada na rynku właściwym
pozycję dominującą […].
Pozycja dominująca NFZ na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób objętych powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym wynika wprost z przepisów ustawy o NFZ, bowiem wyłącznie jemu przyznano ustawowo (art. 37 i 39 tej
ustawy) uprawnienie do zarządzania środkami finansowymi przekazywanymi na ten cel oraz do zawierania umów ze świadczeniodawcami
w celu zapewnienia tych świadczeń. NFZ jest tym samym faktycznie jedynym podmiotem realizującym ubezpieczenie zdrowotne.
Oznacza to, że nadana NFZ z mocy prawa pozycja wyczerpuje znamiona, o których mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji.
Powyższe odnosi się w sposób oczywisty do krajowego rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa
stomatologicznego, który stanowi część krajowego rynku organizowania świadczeń zdrowotnych we wszystkich zakresach lecznictwa.
Sam fakt posiadania pozycji dominującej na rynku właściwym nie stanowi jeszcze naruszenia prawa. Przesłanką niezbędną do
zastosowania przepisów art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji jest wykazanie nadużywania tej pozycji przez przedsiębiorcę,
w szczególności przez bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco
niskich. Przedsiębiorca bezpośrednio narzuca ceny nieuczciwe, gdy wskutek posiadanej siły rynkowej wymusza je na swoich
kontrahentach.
W takiej sytuacji kontrahenci są słabszą stroną umowy, zdaną na dyktat cenowy odbiorcy oferowanych przez nich usług.
Do sytuacji takich można niewątpliwie zaliczyć ustalenie przez NFZ cen maksymalnych wprowadzonych do kontraktowania świadczeń
stomatologicznych na 2004 r. Świadczeniodawcy usług stomatologicznych będący kontrahentami NFZ, chcąc zaistnieć na rynku
publicznych usług medycznych, zmuszeni byli do zawierania z nim kontraktów, jako jedynym podmiotem uprawnionym do zawierania
i finansowania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych. […]
W niniejszej sprawie należy rozstrzygnąć, czy NFZ, określając maksymalne ceny zakupu świadczeń zdrowotnych w zakresie
lecznictwa stomatologicznego, po których świadczeniodawcy mogli oferować swoje usługi w kontraktach zawieranych na 2004 r.,
naruszył zakaz nadużywania pozycji dominującej, tzn. czy takie działanie NFZ wypełniało znamiona praktyki wskazanej w art. 8 ust. 2
pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Do stwierdzenia, że określone działanie przedsiębiorcy stanowi praktykę, o której mowa w ww. przepisie, niezbędne jest łączne
wystąpienie dwóch okoliczności: przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą na rynku właściwym narzuca bezpośrednio lub
pośrednio ceny, a ceny te są rażąco niskie, i tym samym mają charakter cen nieuczciwych.
W odniesieniu do pierwszej okoliczności należy stwierdzić, że wykazana wcześniej dominująca pozycja NFZ umożliwia mu
jednostronne określanie warunków umów zawieranych ze świadczeniodawcami umów, w tym zwłaszcza dotyczących cen i liczby
nabywanych usług. W takiej sytuacji kontrahenci, będący słabszą stroną umowy, są zmuszeni do podpisywania niekorzystnych dla nich
warunków ofertowych. Przymus ekonomiczny dotyczy w szczególności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które nie mają
możliwości świadczenia odpłatnych usług stomatologicznych. W przypadku tych przedsiębiorców niezawarcie kontraktu z NFZ
oznacza w istocie brak możliwości kontynuowania działalności. W tej sytuacji przedsiębiorcy ci przystępują do konkursu ofert na
kontrakty z NFZ mimo świadomości, że ceny zakupu świadczeń, które proponuje Fundusz nie pokrywają ich kosztów. Konieczność
zawarcia przez tych świadczeniodawców kontraktu z NFZ powstaje niewątpliwie wskutek posiadania i wykorzystywania przez
Fundusz pozycji monopolisty.
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Powyższe stwierdzenie pozwala na postawienie NFZ zarzutu narzucania kontrahentom cen, natomiast oddzielnym zagadnieniem
jest, czy ceny narzucane przez Fundusz są cenami rażąco niskimi, co oznaczałoby, że noszą znamiona cen nieuczciwych. […]
Analizując wyniki badania biegłego oraz informacje przedstawione przez Wnioskodawcę organ antymonopolowy doszedł do
przekonania, że w obu przypadkach cena maksymalna punktu rozliczeniowego stosowana przez NFZ nie pokrywa - jakkolwiek
w różnym stopniu - średnich kosztów wykonywania procedur stomatologicznych. W przypadku danych Wnioskodawcy cena punktu
rozliczeniowego odbiega od kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców 2,6 raza, natomiast w przypadku kalkulacji sporządzonej
przez biegłego niedofinansowanie procedur stomatologicznych przy zastosowaniu ceny na poziomie 0,07 zł wynosi średnio ok. 23%.
Zdaniem organu antymonopolowego tak istotna różnica między wnioskami biegłego i opracowania Wnioskodawcy może być
spowodowana m.in. faktem sporządzania kalkulacji kosztów jednostkowych procedur stomatologicznych dla różnych podmiotów
gospodarczych działających na rynku świadczenia usług stomatologicznych. W opracowaniu załączonym do wniosku OIL zbadane
zostały jednostkowe koszty standardowe procedur stomatologicznych wykonywanych przez przychodnie stomatologiczne będące
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, natomiast biegły badał koszty faktycznie poniesione w 2004 r. przez przychodnie prywatne,
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. […]
Jak wiadomo celem działalności NFZ jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych wszystkim do tego uprawnionym. Do realizacji
tego celu służą środki finansowe pochodzące ze składek ubezpieczonych przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Źródło pochodzenia tych środków przesądza o tym, że ich wielkość jest ograniczona,
a NFZ wobec zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie ma możliwości ich pomnażania. […] Dokonując rozdysponowania
środków finansowych Fundusz stoi każdorazowo przed wyborem między zakupem większej liczby świadczeń po niższej cenie lub
zakupem mniejszej liczby świadczeń po cenie wyższej. Konieczność dokonywania tego wyboru nie może jednak w ocenie organu
antymonopolowego usprawiedliwiać faktu ustalania cen, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. […]
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia i dokumenty przedstawione przez NFZ w toku postępowania uzasadnionym jest domniemanie, że
w przypadku ustalania przez NFZ ceny maksymalnej punktu rozliczeniowego mamy do czynienia z systemem, w którym ceny ustalane
są jako wynik podzielenia posiadanych środków przez ilość potrzebnych usług. O takim sposobie ustalania ceny maksymalnej
świadczyć może m.in. nieprzedstawienie przez NFZ kalkulacji kosztów stanowiących podstawę ustalenia tej ceny, jak również fakt, że
nie uległa ona żadnym zmianom w wyniku wyliczeń dokonanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu po przesłaniu im tabeli,
w której zaproponowana została cena na poziomie 0,07 zł.
Odnosząc się do kwestii kosztów uzasadnionych, które powinny być pokrywane przez „uczciwe” ceny, należy stwierdzić, że
zgodnie z powszechną wiedzą ekonomiczną działalność gospodarcza podmiotów prywatnych jest bardziej racjonalna ekonomicznie niż
działalność jednostek uspołecznionych, ponieważ te ostatnie ponoszą wyższe koszty z racji funkcjonowania jako część większych
zakładów opieki zdrowotnej. Wyższe koszty wynikają z konieczności pokrycia wydatków ponoszonych na finansowanie kosztów
administracji i zarządzania tych jednostek (w aneksie do swojej opinii biegły stwierdził, że w przychodniach publicznych narzuty
kosztów administracji i zarządu stanowią 34% kosztów wytworzenia procedur stomatologicznych, podczas gdy w przychodniach
prywatnych narzuty te nie przekraczają 10%).
Uznanie części kosztów ponoszonych przez publiczne przychodnie stomatologiczne za nieuzasadnione nie oznacza jednak, że
cena punktu rozliczeniowego w wysokości 0,07 zł pokrywa koszty uzasadnione, bowiem jak wynika z badania przeprowadzonego
przez biegłego koszty niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w zakresie lecznictwa stomatologicznego nie były
refundowane przez NFZ w około 23%. Jednocześnie cena punktu rozliczeniowego ustalona przez NFZ jako maksymalna cena zakupu
procedur stomatologicznych pokrywała koszty jedynie części przedsiębiorców funkcjonujących na tym rynku. Biegły oszacował, że
w 2004 r. mniejsze lub większe straty poniosło około 48% przychodni stomatologicznych funkcjonujących w województwie
małopolskim, które wykonywały świadczenia zakontraktowane przez NFZ. Powyższe dane prowadzą do wniosku, że stosowany
w 2004 r. przez NFZ algorytm wyznaczania ceny jednego punktu rozliczeniowego w lecznictwie stomatologicznym sprawił, iż
świadczeniodawcy, których koszty można uznać za uzasadnione, nie osiągnęli dodatniego wyniku finansowego realizując kontrakty
zawarte z NFZ.
W opinii organu antymonopolowego niedofinansowanie procedur stomatologicznych w wysokości stanowiącej prawie 1/4
średnich kosztów wykonywania procedur stomatologicznych uzasadnia uznanie ceny jednego punktu rozliczeniowego za rażąco niską
cenę zakupu świadczeń stomatologicznych. Oznacza to, że cena ta spełnia kryteria ceny rażąco niskiej - nie pokrywa kosztów
niezbędnych do świadczenia standardowej procedury stomatologicznej oraz nie zapewnia uczciwego zysku.
Należy także wskazać, że powyższy poziom niedofinansowania świadczeniodawców usług stomatologicznych określony został
przy przyjęciu przez biegłego niskich wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego, zbliżonych do średnich płac w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej. Zatem gdyby uwzględnić wynagrodzenia na wyższym poziomie, stosowane u świadczeniodawców
działających w warunkach konkurencyjnych, niedofinansowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej byłoby większe. Biegły
przeprowadził badanie prywatnych (niepublicznych) przychodni stomatologicznych, które z założenia działają efektywniej aniżeli
zakłady publiczne. Jeżeli zatem nawet ich działalność jest niedoszacowana, uprawnione jest domniemanie, że działalność zakładów
publicznych jest niedoszacowana w wyższym stopniu. […]
Zapłata za świadczone usługi powinna gwarantować pokrycie kosztów uzasadnionych i zapewnić uczciwy zysk. W przypadku
nierefundowania kosztów świadczeń stomatologicznych w około 23% nie tylko nie występuje zysk z działalności, ale przeciwnie kontrahenci NFZ ponoszą straty. Prowadzenie działalności na takich warunkach uniemożliwia odtworzenie i modernizację sprzętu, co
oznacza dekapitalizację środków trwałych i brak możliwości rozwoju poprzez dokonywanie inwestycji. W dłuższej perspektywie
czasowej sytuacja taka może prowadzić do obniżenia standardu świadczeń, a nawet ograniczyć możliwość kontraktacji niezbędnej
liczby świadczeń w przypadku likwidacji działalności przez część nie dofinansowanych kontrahentów NFZ. Dochodzi zatem do
drenowania przez NFZ kontrahenta, który nie osiąga zysku, a przecież tylko z zysku może inwestować i rozwijać działalność.
Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że stosowana przez NFZ cena maksymalna na kontraktowane w 2004 r. procedury
stomatologiczne jest rażąco niska, a tym samym ma ona charakter ceny nieuczciwej.
Reasumując - w ocenie organu antymonopolowego - działanie NFZ polegające na bezpośrednim narzucaniu nieuczciwych, tj. rażąco
niskich, cen zakupu świadczeń zdrowotnych w procesie ich kontraktowania na 2004 r. stanowi nadużycie pozycji dominującej na
krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego w ramach powszechnego
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wobec powyższych okoliczności należy uznać, iż NFZ stosował praktykę
ograniczającej konkurencję, określoną w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji, i zaniechał jej stosowania z dniem
1 stycznia 2005 r. […]
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W ocenie organu antymonopolowego praktyka ograniczająca konkurencję, polegająca na bezpośrednim narzucaniu przez NFZ
nieuczciwych, tj. rażąco niskich, cen zakupu świadczeń zdrowotnych, stosowana była przez tego przedsiębiorcę w 2004 r., co oznacza,
że trwała jeden rok, bowiem sposób kontraktowania świadczeń stomatologicznych na rok 2005 uległ zmianie. Zmiana ta polegała
m.in. na tym, że w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r. NFZ nie ustalał maksymalnych cen punktu
rozliczeniowego w zakresie lecznictwa stomatologicznego. Prezes Urzędu stoi na stanowisku, że zmiana sposobu kontraktowania
świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r. jest równoznaczna z zaniechaniem stosowania przez NFZ stwierdzonej wyżej praktyki z art. 8
ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji. Za datę zaniechania tej praktyki należy uznać dzień, od którego zaczęły obowiązywać kontrakty
zawarte zgodnie z zasadami określonymi w wydanym w dniu 13 października 2004 r. Zarządzeniu Nr 12/2004 Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne”, tj. dzień 1 stycznia 2005 r. […]
Zdaniem organu antymonopolowego nieprzedstawienie przez NFZ sposobu ustalenia ceny maksymalnej jednego punktu
rozliczeniowego […] spowodowało konieczność poniesienia przez Prezesa Urzędu kosztów sporządzenia opinii biegłego. W związku
z powyższym na podstawie art. 74 ustawy o ochronie konkurencji nakłada się na NFZ obowiązek zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji Konsumentów kosztów sporządzenia opinii biegłego w wysokości 29.414,20 zł […].
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DECYZJA
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez
Spółdzielnię Mieszkaniową w Rykach
(Nr RLU-10/2007)
Na podstawie 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 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
administracyjnego wszczętego z urzędu, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Rykach, polegające na zamieszczeniu
w stosowanych w obrocie z konsumentami wzorcach Umów na korzystanie z sieci kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do
instalacji telewizji kablowej oraz w Regulaminie usług dostawy telewizji kablowej zapisów w brzmieniu:
1. §5 wzorca Umowy na korzystanie z sieci kablowej „W przypadku wprowadzenia dodatkowych opłat urzędowych lub
dodatkowych kanałów płatnych abonent zobowiązuje się do ich pokrycia w ramach opłat abonamentowych”;
2. §2 wzorca Umowy w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej „Naprawy uszkodzeń wewnątrz lokalu
pozostałe w czasie wykonania instalacji lokator wykona na własny koszt i we własnym zakresie”;
3. §4 pkt 3 Regulaminu „Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dopływie sygnałów radiowych i telewizyjnych
powstałych bez jego winy, jak również za usterki w jakości nadawanych programów powstałych z winy nadawcy, jak również za
przerwy spowodowane brakiem energii elektrycznej zasilające urządzenia tvc,”
które stanowią klauzule wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc
i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie wstępnego
ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Rykach (zwana dalej „Spółdzielnią”) uzasadniające wszczęcie
postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub ustalenie, czy miało miejsce
naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach
w związku z zawieraniem umów z konsumentami, zebrał informacje dotyczące stosowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
w Rykach działającą na terenie właściwości terytorialnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Lublinie
wzorców Umów na korzystanie z sieci kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej oraz Regulaminu
usług dostawy telewizji kablowej.
Ocena nadesłanych przez przedsiębiorcę materiałów pod kątem ewentualnego naruszenia art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji” lub „ustawą
antymonopolową”), dała podstawę do wszczęcia w dniu 27 września 2006 r. postępowania administracyjnego przeciwko ww.
przedsiębiorcy pod zarzutem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez zamieszczenie w stosowanym w obrocie
z konsumentami wzorcu Umów na korzystania z sieci kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej oraz
Regulaminie usług dostawy telewizji kablowej niedozwolonych klauzul. […].
Spółdzielnia ustosunkowując się do postawionych zarzutów nie przesłała nowych wzorców Umów ani Regulaminu, lecz […]
zobowiązała się do ich opracowania w najbliższym czasie, wskazując równocześnie na podjęcie działań mających na celu usunięcie
i przeredagowanie zakwestionowanych zapisów tak, aby nie naruszały one praw konsumentów. Nowy regulamin oraz wzorce umów
nie zostały jednak do dnia wydania niniejszej decyzji przesłane do Urzędu.
Z uwagi na powyższe Prezes Urzędu zakończył zbieranie materiału dowodowego, o czym poinformował stronę. Strona nie skorzystała
z prawa zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
Prezes Urzędu ustalił, iż Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług telewizji kablowej.
Ustalił również, że […] stosunki pomiędzy przedsiębiorcą (Operator) a konsumentami (Abonent) regulują Umowy na korzystania z sieci
kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej oraz Regulamin usług dostawy telewizji.
W odniesieniu do Umów na korzystanie z sieci kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej oraz
Regulaminu usług dostawy telewizji Prezes Urzędu zakwestionował wyszczególnione w sentencji zapisy.
[…] Wyrokiem SOKiK z dnia 19 stycznia 2005 r., sygn. akt XVII Amc 2/04, zapis o treści: „Operator zastrzega sobie prawo do
zmiany programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów” został zakazany do stosowania w obrocie z konsumentami
i wpisany do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone z dniem 5 maja 2005 r. pod numerem 399.
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Wyrokiem SOKiK z dnia 19 stycznia 2005 r., sygn. akt XVII Amc 2/04, zapis o treści: „Zmiana opłaty nie powoduje konieczności
zmiany umowy” został zakazany do stosowania i wpisany do rejestru pod numerem 400.
Wyrokiem SOKiK z dnia 9 stycznia 2006 r., sygn. akt XVII Amc 86/04, zapis o treści: „Operator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody mogące powstać przy zakładaniu instalacji TV-SAT, w szczególności powstałe na skutek wyboru nietypowego miejsca
instalacji” został zakazany do stosowania w obrocie z konsumentami i wpisany do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za
niedozwolone z dniem 5 kwietnia 2006 r. pod numerem 665.
Wyrokiem SOKiK z dnia 23 lutego 2005 r., sygn. akt XVII Amc 3/04, zapis o treści: „PTK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia
w odbiorze programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych w sieci telewizji kablowej wynikające z przyczyn niezależnych od
PTK, a w szczególności występujących poza siecią” został zakazany do stosowania w obrocie z konsumentami i wpisany do rejestru
postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone z dniem 5 kwietnia 2006 r. pod numerem 680. […]
W opinii Prezesa Urzędu zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje w sposób jednoznaczny, że działania przedsiębiorcy
wyczerpują przesłanki praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określone w art. 23a ust. 2 ustawy poprzez
zamieszczenie w Umowach na korzystanie z sieci kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej oraz
w Regulaminie usług dostawy telewizji stosowanym w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umownego, które zostały
wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Oferta przedsiębiorcy skierowana jest do z góry
nieokreślonej liczby konsumentów poprzez skierowanie do nich oferty usługowej w postaci świadczenia usług telekomunikacyjnych.
W tym celu przedsiębiorca posługuje się przygotowanymi przez siebie wzorcami Umów na korzystanie z sieci kablowej i w sprawie
wykonania przyłączenia do instalacji telewizji kablowej oraz Regulaminem usług dostawy telewizji, które wiążą strony - przedsiębiorcę
oraz konsumenta, poprzez zawarcie umowy abonenckiej na piśmie, na podstawie której Operator zapewni Abonentowi odpłatne
świadczenie usługi, polegające na odpłatnej dostawie sygnału telewizyjnego. Wyżej cytowane Umowy i Regulamin określają
wzajemne prawa i obowiązki stron w trakcie świadczenia usługi, polegającej na dostawie sygnału telewizyjnego. Z oferty tej skorzystali
już konsumenci decydujący się m.in. na odbiór telewizji kablowej, ale z usług tych w każdej chwili mogą skorzystać także inni
konsumenci. W związku z tym krąg osób, który został już dotknięty stosowaną praktyką i który taką praktyką może zostać dotknięty jest
nieograniczony, niemożliwy z góry do określenia ani zidentyfikowania, a tym samym spełnia warunki zbiorowego interesu
konsumentów. Wszystkie kwestionowane zapisy dotykają w istocie interesów ekonomicznych stron, a przy skrajnie niekorzystnym
dla abonentów ich zastosowaniu mogą narazić ich na nieuzasadnione straty. Zagrożenie interesów ekonomicznych podmiotów
indywidualnie przekłada się w okolicznościach sprawy na zagrożenie szerokiego kręgu wszystkich potencjalnych uczestników
popytowej strony rynku, również tych, którzy w przyszłości będę chcieli korzystać z usług tego przedsiębiorcy. Tym samym działania
przedsiębiorcy naruszają bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów, czyli godzą w wartości najsilniej chronione przez ustawodawstwo
konsumenckie. Zatem, spełniona została w okolicznościach sprawy przesłanka naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. […]
Zakwestionowanym działaniem przedsiębiorcy w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie
jest posługiwanie się w stosunku do konsumentów - Abonentów zapisami we wzorcu umowy, którego tożsama treść została uznana
przez Sąd Okręgowy w Warszawie - SOKiK za niedozwolone klauzule umowne i które wpisane zostały do rejestru niedozwolonych
klauzul umownych.
Z treści art. 47942 Kpc wynika, że SOKiK w razie uwzględnienia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za
niedozwolone w sentencji wyroku przytacza treść postanowienia wzorca uznanego za niedozwolony i zakazuje jego stosowania.
Z brzmienia art. 47943 Kpc wynika również, że wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za
niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 §2 Kpc. […]
Kwestia rozszerzonej prawomocności wyroku SOKiK, na podstawie którego dokonany jest wpis postanowienia do rejestru,
o którym mowa w art. 47945 Kpc, została ostatecznie rozstrzygnięta w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie
o sygn. akt III SZP 3/06. W ślad za tym należy przyjąć, że orzeczenie sądu w danej sprawie ma skutek również wobec osób trzecich, czyli
w przypadku, gdy zakazana jest już jedna klauzula, jako niezgodna z prawem, a w obrocie gospodarczym w stosunku do konsumentów
funkcjonuje zapis o treści analogicznej, jak ten w klauzuli zakazanej, celowe jest uznanie, że treść zapisu stosowana wobec
konsumentów innych aniżeli ci dotknięci zapisem już zakazanym, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,
o której mowa w art. 23a ust. 2 w postaci stosowania klauzul umownych wpisanych do rejestru klauzul uznanych za niedozwolone.
Nie jest przy tym konieczne, by treść badanego postanowienia wzorca umowy była literalnie identyczna, jak treść postanowienia
wpisanego do rejestru. Wystarczy, by kwestionowane, a porównywalne postanowienie mieściło się w hipotezie klauzuli wpisanej do
rejestru, by mogło korzystać z rozszerzonej prawomocności. […]
Dla stwierdzenia stosowania praktyki, polegającej na bezprawnym naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów poprzez
stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień umowy uznanych za niedozwolone
konieczne jest wykazanie stosowania przez przedsiębiorcę w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego o treści
tożsamej (mieszczącej się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru) z wpisem do rejestru postanowienia wzorca umowy uznanego za
niedozwolony dokonany przez Prezes Urzędu na mocy stosownego orzeczenia SOKiK.
[…] Dokonana analiza treści zapisów Umów na korzystanie z sieci kablowej i w sprawie wykonania przyłączenia do instalacji
telewizji kablowej oraz Regulaminu usług dostawy telewizji stosowanego przez przedsiębiorcę z postanowieniami wpisanymi do
rejestru o którym mowa w art. 47945 Kpc pozwala stwierdzić, że spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące uznanie działań
Spółdzielni w Rykach za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy, tj. działanie
bezprawne, które polega na stosowaniu w obrocie z konsumentami zapisów, które zostały uznane przez SOKiK za postanowienia
wzorca umowy uznane za niedozwolone i wpisane do Rejestru, o którym mowa w art. 47945 Kpc. […]
Prezes Urzędu uznał za zasadne zobowiązać Spółdzielnię do zaniechania stosowania kwestionowanych zapisów.
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Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2007 r.
1.
2.
3.

Decyzja z dnia 5.01.2007 r. (Nr DNR-113/2006) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko ADB FURNITURE
Andrzej i Danuta B. sp. j. w Suwałkach.
Decyzja z dnia 5.01.2007 r. (Nr DNR-114/2006) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko ADB FURNITURE
Andrzej i Danuta B. sp. j. w Suwałkach.
Decyzja z dnia 5.01.2007 r. (Nr DNR-115/2006) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko ADB FURNITURE
Andrzej i Danuta B. sp. j. w Suwałkach.
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Decyzja z dnia 5.01.2007 r. (Nr DNR-117/2006) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko ADB FURNITURE
Andrzej i Danuta B. sp. j. w Suwałkach.
Decyzja z dnia 8.01.2007 r. (Nr DNR-116/2006) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko ADB FURNITURE
Andrzej i Danuta B. sp. j. w Suwałkach.
Decyzja z dnia 8.01.2007 r. (Nr DOK-3/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, wszczętego na wniosek Internet
Group S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 9.01.2007 r. (Nr RKR-1/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Euro Projekt Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 10.01.2007 r. (Nr DNR-5/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko JYSK Sp. z o.o.
w Gdańsku.
Decyzja z dnia 10.01.2007 r. (Nr RŁO-1/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie.
Decyzja z dnia 11.01.2007 r. (Nr RLU-1/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Piotrowi W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr Kursor w Lublinie.
Decyzja z dnia 11.01.2007 r. (Nr RLU-2/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wojciechowi C. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Kolor-Eko Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Wojciech C. w Lublinie.
Decyzja z dnia 11.01.2007 r. (Nr RPZ-1/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wągrowcu przeciwko DEXTEL Sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 12.01.2007 r. (Nr DOK-4/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na uzyskaniu przez TVN S.A.
w Warszawie 50% głosów w kapitale zakładowym Discovery Historia Limited w Londynie.
Decyzja z dnia 15.01.2007 r. (Nr DNR-4/2007) w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Nr DNR-112/2006 z dnia
17 października 2006 r.
Decyzja z dnia 15.01.2007 r. (Nr RWA-1/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, wszczętego na wniosek
Hoop S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RKT-1/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Kolporter Service Sp. z o.o. w Kielcach kontroli nad RYMI Sp. z o.o. w Katowicach.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RKT-2/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z wniosku Manuli Hydraulics Polska S.A. w Mysłowicach przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Katowicach.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RPZ-2/2007) o nałożeniu obowiązków na WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RPZ-3/2007) o nałożeniu obowiązków na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RPZ-4/2007) o nałożeniu obowiązków na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
we Wrześni.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RPZ-5/2007) o nałożeniu obowiązków na Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Pile.
Decyzja z dnia 16.01.2007 r. (Nr RWA-2/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Sonda S.A.
w Zduńskiej Woli kontroli nad Agros Nova Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 17.01.2007 r. (Nr DOK-5/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Crif S.p.A. w Bolonii (Włochy) kontroli nad Infodata Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 17.01.2007 r. (Nr DOK-6/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Refresco Poland Sp. z o.o. w organizacji w Warszawie kontroli nad Kentol-Żywiecki Kryształ Sp. z o.o. w Kętach oraz
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Kentpol Sp. z o.o. w Kętach.
Decyzja z dnia 17.01.2007 r. (Nr DOK-7/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej w Warszawie przeciwko Głównemu Lekarzowi Weterynarii.
Decyzja z dnia 17.01.2007 r. (Nr RŁO-2/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Dariuszowi Ch. oraz Dariuszowi Z. Stolarbud s.c. w Łodzi.
Decyzja z dnia 17.01.2007 r. (Nr RWR-1/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Mix
Electronics S.A. w Krakowie kontroli nad Mars S.A. w Gorzowie Wielkopolskim.
Decyzja z dnia 18.01.2007 r. (Nr DNR-2/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Markowi A.
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą AM ZABAWKI w Łodzi.
Decyzja z dnia 18.01.2007 r. (Nr DOK-8/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Deutsche Beteiligungs AG we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) kontroli nad Homag Group AG w Schopfloch (Niemcy).
Decyzja z dnia 18.01.2007 r. (Nr RKT-3/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Merlin.pl S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 18.01.2007 r. (Nr RPZ-6/2007) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku SKF Poznań S.A.
w Poznaniu przeciwko ENEA S.A. w Poznaniu.
Decyzja z dnia 19.01.2007 r. (Nr RGD-2/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z wniosku Project Żegluga Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko Zakładowi Usług Żeglugowych Sp. z o.o. w Szczecinie.
Decyzja z dnia 22.01.2007 r. (Nr DNR-8/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Piotrowi Arkadiuszowi M.
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego OŁER w Bełchatowie.
Decyzja z dnia 22.01.2007 r. (Nr RWR-2/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu oraz Fenice Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
wspólnego przedsiębiorcy NEWCO Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 23.01.2007 r. (Nr RŁO-3/2007) o nałożeniu obowiązków na Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o.
w Bełchatowie.
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36. Decyzja z dnia 24.01.2007 r. (Nr RPZ-7/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Wodociągom Ostrzeszowskim Sp. z o.o. w Ostrzeszowie.
37. Decyzja z dnia 25.01.2007 r. (Nr DNR-3/2007) w sprawie zakazania Florada Sp. z o.o. w Zielonce wprowadzania na rynek oleju do
lamp, świec i pochodni 500 ml, który nie jest bezpieczny i nakazania podjęcia czynności niezbędnych do zapewnienia
przestrzegania tego zakazu.
38. Decyzja z dnia 25.01.2007 r. (Nr DNR-12/2007) o nałożeniu obowiązków na RMC POLAND LIMITED Sp. z o.o. w Warszawie.
39. Decyzja z dnia 25.01.2007 r. (Nr RGD-3/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Glencore Polska Sp. z o.o.
w Gdańsku.
40. Decyzja z dnia 25.01.2007 r. (Nr RPZ-8/2007) o nałożeniu na Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole kary pieniężnej z tytułu
dokonania koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK.
41. Decyzja z dnia 26.01.2007 r. (Nr RŁO-4/2006) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Petecki Sp. z o.o. w Łodzi.
42. Decyzja z dnia 29.01.2007 r. (Nr DNR-14/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Teresie D. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Skrzat Import-Eksport w Kłobucku.
43. Decyzja z dnia 29.01.2007 r. (Nr DOK-9/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Gardenia Home Decor GmbH w Isny (Niemcy) kontroli nad Gardenia Sp. z o.o. w Domasławie.
44. Decyzja z dnia 30.01.2007 r. (Nr DNR-9/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Tworzyw
Sztucznych KATEX Sp. z o.o. w Knurowie.
45. Decyzja z dnia 30.01.2007 r. (Nr DNR-13/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko BOPOL B. Juszczyk Sp. j.
w Częstochowie.
46. Decyzja z dnia 30.01.2007 r. (Nr DOK-10/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez TPV
Technology Polska Sp. z o.o. kontroli nad częścią TTE Polska Sp. z o.o. w Żyrardowie.
47. Decyzja z dnia 30.01.2007 r. (Nr RGD-1/2007) o nałożeniu obowiązków na Wiesława O. Usługi Transportowe w Pelplinie.
48. Decyzja z dnia 31.01.2007 r. (Nr RŁO-5/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Compensa S.A. w Warszawie.
49. Decyzja z dnia 31.01.2007 r. (Nr RWA-3/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko STOEN S.A. w Warszawie.
50. Decyzja z dnia 1.02.2007 r. (Nr DNR-1/2007) o nałożeniu obowiązków na BabyBean Sp. z o.o. we Wrocławiu.
51. Decyzja z dnia 1.02.2007 r. (Nr RLU-3/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Tell S.A. w Poznaniu.
52. Decyzja z dnia 1.02.2007 r. (Nr RPZ-9/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. we Wronkach.
53. Decyzja z dnia 2.02.2007 r. (Nr RBG-1/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Elektrownię Szczytno-Pompowe S.A. w Warszawie kontroli nad Zespołem Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy.
54. Decyzja z dnia 5.02.2007 r. (Nr DOK-11/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski
Koncern Mięsny Duda S.A. w Warszawie kontroli nad Stół Polski Sp. z o.o. w Warszawie.
55. Decyzja z dnia 5.02.2007 r. (Nr RLU-4/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Tomaszowi U. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Kserograficzne w Warszawie.
56. Decyzja z dnia 5.02.2007 r. (Nr RLU-6/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Euro-net Sp. z o.o. w Warszawie.
57. Decyzja z dnia 5.02.2007 r. (Nr RWA-4/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Łopuszańska S.A. w Warszawie kontroli nad Dom Książki S.A. w Warszawie.
58. Decyzja z dnia 6.02.2007 r. (Nr DNR-10/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko DREWEX S.A.
w organizacji w Krakowie.
59. Decyzja z dnia 6.02.2007 r. (Nr DOK-12/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu PolimerMostostal S.A. oraz Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A.
60. Decyzja z dnia 6.02.2007 r. (Nr RLU-5/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Romanowi W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Romwer w Międzyrzeczu Podlaskim.
61. Decyzja z dnia 6.02.2007 r. (Nr RPZ-10/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Obornikach przeciwko Pawłowi K. prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą EAST-WEST Import-Export w Poznaniu.
62. Decyzja z dnia 7.02.2007 r. (Nr DOK-13/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Causse
des Depots et Consignations w Paryżu (Francja) akcji Eutelsat Communications w Paryżu (Francja).
63. Decyzja z dnia 7.02.2007 r. (Nr RKR-4/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Mateusza S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAT-POL w Szczygłowie przeciwko Gminie Bochnia.
64. Decyzja z dnia 7.02.2007 r. (Nr RKR-5/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Tesco Polska Sp. z o.o. w Krakowie.
65. Decyzja z dnia 8.02.2007 r. (Nr RBG-2/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Multimedia Polska S.A. w Gdyni.
66. Decyzja z dnia 8.02.2007 r. (Nr RKR-6/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Grodzka w Krakowie.
67. Decyzja z dnia 9.02.2007 r. (Nr DOK-14/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ORFE S.A. w Warszawie kontroli nad Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. we Wrocławiu.
68. Decyzja z dnia 9.02.2007 r. (Nr RŁO-6/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Trade & Travel Company Sp. z o.o. w Łodzi.
69. Decyzja z dnia 13.02.2007 r. (Nr RLU-7/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Telewizji Kablowej Krasnystaw Sp. z o.o. w Krasnymstawie.
70. Decyzja z dnia 14.02.2007 r. (Nr RWA-5/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Piotrowi P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ROB-BUD w Pruszkowie.
71. Decyzja z dnia 15.02.2007 r. (Nr DOK-15/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad Hurtownią Artykułów Spożywczych i Spirytusowych HASIS Sp. z o.o.
w Piasecznie.
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72. Decyzja z dnia 15.02.2007 r. (Nr RLU-8/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Sławomirowi M., Januszowi K., Andrzejowi S. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANRAT s.c. w Radomiu.
73. Decyzja z dnia 16.02.2007 r. (Nr DOK-19/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ENERGA S.A. w Gdańsku kontroli nad Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. w Gdańsku oraz Zespołem Elektrowni Ostrołęka
S.A. w Ostrołęce.
74. Decyzja z dnia 16.02.2007 r. (Nr RKR-7/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Univers Sp. z o.o. w Krakowie.
75. Decyzja z dnia 20.02.2007 r. (Nr RPZ-11/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Włodzimierzowi Pawłowi P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą TOP CONCEPTIONS
w Poznaniu.
76. Decyzja z dnia 21.02.2007 r. (Nr RPZ-12/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Gminie Witowo.
77. Decyzja z dnia 22.02.2007 r. (Nr DOK-20/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Osadkowski S.A. w Bierutowie wspólnej kontroli wraz z Agravis Raiffeisen AG w Hannoverze (Niemcy) nad Raiffeisen
AgrarCentrum Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
78. Decyzja z dnia 22.02.2007 r. (Nr RKR-8/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie.
79. Decyzja z dnia 22.02.2007 r. (Nr RŁO-7/2007) o nałożeniu obowiązku na Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
80. Decyzja z dnia 22.02.2007 r. (Nr RPZ-13/2007) o nałożeniu obowiązków na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
81. Decyzja z dnia 22.02.2007 r. (Nr RWR-3/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze (publ. - poz. 15 w niniejszym numerze Dziennika).
82. Decyzja z dnia 23.02.2007 r. (Nr RLU-9/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Europejskiemu Centrum Kształcenia Eureka Sp. z o.o. w Lublinie.
83. Decyzja z dnia 23.02.2007 r. (Nr RŁO-8/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Pamapol S.A. w Ruścu kontroli nad Mitmar Sp. z o.o. w Jeziorku.
84. Decyzja z dnia 26.02.2007 r. (Nr DOK-22/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Pramerica Real Estate Investors (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu kontroli nad M.A.I.L. Warschau Property Invest Alpha GmbH
w Wiedniu (Austria), M.A.I.L. Stratos Real Sp. z o.o. w Warszawie oraz M.A.I.L. Stratos Real Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie.
85. Decyzja z dnia 26.02.2007 r. (Nr DOK-23/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Mirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. w Mediolanie (Włochy) kontroli nad Ingest Facility S.p.A. w Turynie (Włochy).
86. Decyzja z dnia 26.02.2007 r. (Nr DOK-24/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Keim
Additec GmbH w Kirchberg (Niemcy) kontroli nad ChemPlast Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
87. Decyzja z dnia 26.02.2007 r. (Nr DOK-25/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Slough B.V. w Hoofddorp (Holandia) kontroli nad Europa Distribution Center Sp. z o.o. w Warszawie i in.
88. Decyzja z dnia 27.02.2007 r. (Nr DNR-6/2007) w sprawie zakazania spółce TOYA S.A. we Wrocławiu wprowadzania na rynek
produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa i nakazania podjęcia czynności niezbędnych do przestrzegania tego
zakazu.
89. Decyzja z dnia 27.02.2007 r. (Nr RKR-9/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Alicji L.-Ł. świadczącej usługi hotelarskie w Pensjonacie Tadeusz w Lanckoronie (publ. - poz. 16 w niniejszym
numerze Dziennika).
90. Decyzja z dnia 27.02.2007 r. (Nr RWA-7/2007) o odmowie wszczęcia postępowania antymonopolowego w sprawie z wniosku
Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w Warszawie.
91. Decyzja z dnia 28.02.2007 r. (Nr RGD-5/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z wniosku NORD EXPRESS Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Bytowie.
92. Decyzja z dnia 28.02.2007 r. (Nr RŁO-9/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Ewie K. i Andrzejowi K. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Niosek Prawda w Prawdzie.
93. Decyzja z dnia 28.02.2007 r. (Nr RPZ-14/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Andrzeja B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN w Roztoce przeciwko Gminie Słupca.
94. Decyzja z dnia 1.03.2007 r. (Nr RPZ-15/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie
z wniosku Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu przeciwko AQUANET S.A. w Poznaniu.
95. Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-10/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
96. Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-11/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
97. Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-12/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
98. Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-13/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Gospodarczej w Przemyślu.
99. Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-14/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.
100.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-15/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
101.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-16/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.
102.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-17/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z
urzędu przeciwko Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie.
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103.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-18/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
104.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-19/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
105.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RKR-20/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Arturowi S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma SOBOL'A w Krakowie.
106.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RŁO-10/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
107.Decyzja z dnia 2.03.2007 r. (Nr RWR-4/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Tuluza Sp. z o.o. w Oławie.
108.Decyzja z dnia 5.03.2007 r. (Nr DOK-26/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Vapo Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Enpal Sp. z o.o. w Słubicach.
109.Decyzja z dnia 5.03.2007 r. (Nr RBG-3/2007) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z urzędu
przeciwko VECTRA S.A. w Gdyni.
110.Decyzja z dnia 6.03.2007 r. (Nr RGD-6/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w Piasecznie kontroli nad częścią przedsiębiorstwa POLNORD S.A.
w Gdańsku.
111.Decyzja z dnia 6.03.2007 r. (Nr RKT-4/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Małgorzacie M. i Joannie Z. MAJO s.c. we Wrocławiu.
112.Decyzja z dnia 6.03.2007 r. (Nr RKT-5/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Ziemowitowi P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Generator w Izabelinie.
113.Decyzja z dnia 6.03.2007 r. (Nr RKT-6/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu
przeciwko Krystynie B., Mirosławowi B. i Andrzejowi B. FRAZA s.c. we Wrocławiu.
114.Decyzja z dnia 6.03.2007 r. (Nr RPZ-17/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Kofola Sp. z o.o. w Kutnie kontroli nad Przedsiębiorstwem Produkcyjnym Hellena S.A. w upadłości w Kaliszu.
115.Decyzja z dnia 7.03.2007 r. (Nr DOK-28/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (publ. - poz. 17 w niniejszym numerze Dziennika).
116.Decyzja z dnia 7.03.2007 r. (Nr RLU-10/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Rykach (publ. - poz. 18 w niniejszym numerze Dziennika).
117.Decyzja z dnia 7.03.2007 r. (Nr RKT-7/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Gminy Lędziny
przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.
118.Decyzja z dnia 8.03.2007 r. (Nr DOK-29/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Energetykę Południe S.A. w Katowicach kontroli nad ENION S.A. w Krakowie i in.
119.Decyzja z dnia 8.03.2007 r. (Nr DOK-30/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
NNE A/S w Soeborg (Dania) kontroli nad Pharmaplan GmbH w Oberursel (Niemcy).
120.Decyzja z dnia 9.03.2007 r. (Nr DOK-31/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
BoxGear Oy w Helsinkach (Finlandia) kontroli nad Moventas Oy w Jyvaskyla (Finlandia).
121.Decyzja z dnia 9.03.2007 r. (Nr DNR-18/2007) w sprawie zakazania spółce GLOBAL LIGHTING Sp. z o.o. w Krośnie wprowadzania
na rynek opraw oświetleniowych przenośnych solnych GLOBO art. 2830, które nie są bezpieczne i nakazania podjęcia czynności
niezbędnych do przestrzegania tego zakazu.
122.Decyzja z dnia 12.03.2007 r. (Nr DOK-32/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez United
Technologies Holdings S.A. w Puteaux (Francja) kontroli nad Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o. w Mielcu.
123.Decyzja z dnia 12.03.2007 r. (Nr DOK-33/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Stalag
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej akcji Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej.
124.Decyzja z dnia 12.03.2007 r. (Nr RLU-11/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Krystynie W. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Europejskich EUROALPHABET w Lublinie.
125.Decyzja z dnia 12.03.2007 r. (Nr RPZ-18/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Pniewach.
126.Decyzja z dnia 12.03.2007 r. (Nr RKR-21/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Jerzego S.
127.Decyzja z dnia 12.03.2007 r. (Nr RKR-22/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
128.Decyzja z dnia 13.03.2007 r. (Nr DNR-16/2007) w sprawie umorzenia postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa dekoracyjnych opraw oświetleniowych przenośnych TRIO Leuchten 2571011-00, wprowadzonych na rynek
przez przedsiębiorcę Annę M.-K., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TRIO LUX Produkcja Oświetlenia
w Warszawie.
129.Decyzja z dnia 14.03.2007 r. (Nr DOK-34/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Polkomtel S.A. w Warszawie
i Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie oraz Polskiej Telefonii
Komórkowej Centertel Sp. z o.o. w Warszawie.
130.Decyzja z dnia 14.03.2007 r. (Nr RGD-7/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Jocadava Investments S.a.r.l. w Luksemburgu kontroli nad spółką Polska Korporacja Drzewna S.A. w Lęborku.
131.Decyzja z dnia 14.03.2007 r. (Nr RKR-23/2007) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.
132.Decyzja z dnia 14.03.2007 r. (Nr RPZ-19/2007) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.
133.Decyzja z dnia 14.03.2007 r. (Nr RWR-5/2007) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez S&T
System Integration & Technology Distribution AG w Wiedniu (Austria) kontroli nad The Information Management Group AG
w St. Gallen (Szwajcaria).
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WYROK
z dnia 9 listopada 2006 r.
w sprawie z odwołania Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 68/05)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2006 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o ochronę konkurencji, na skutek odwołania od decyzji pozwanego z dnia 6 kwietnia 2005 r.
Nr RPZ-10/2005:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę
1.080 zł tytułem zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z urzędu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK)
wydał w dniu 6 kwietnia 2005 r. decyzję Nr RPZ-10/2005, w której, w jej punkcie pierwszym, uznał za praktykę ograniczającą
konkurencję, określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powoływanej dalej
jako ustawa okik, zawarcie przez Wielkopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w Poznaniu porozumienia ograniczającego konkurencję
polegającego na ustalaniu cen za usługi weterynaryjne świadczone przez członków Izby - lekarzy weterynarii działających na lokalnym,
obejmującym Województwo Wielkopolskie, rynku usług weterynaryjnych w wyniku podjęcia Uchwały Nr 6/94 z dnia 9 lutego 1994 r.
w sprawie określenia wzorca optymalnych opłat za usługi weterynaryjne jako podstawy dla podmiotów weterynaryjnych przy ustalaniu
cen umownych za świadczone przez nie usługi, a także w wyniku opracowania przez komisję Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu w 1999 r. oraz w 2001 r. ,,Propozycji cennika usług lekarskoweterynaryjnych” opublikowanej w Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odpowiednio w Nr 2(31)
z czerwca 1999 r. i w Nr 3(39) z grudnia 2001 r. i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 21 października 2004 r.
W punkcie drugim wydanej decyzji Prezes UOKiK, na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 101 ust. 5 ustawy okik, nałożył na
Izbę karę pieniężną w wysokości 13.310 zł.
Decyzja ta została w całości zaskarżona przez Izbę w drodze odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji Izba podniosła następujące zarzuty:
1. Zastosowanie formy uchwały dla propozycji cennika nie może być utożsamione z automatycznym powstaniem obowiązku ich
stosowania jako cen wiążących wszystkich lekarzy. Obowiązek ten winien dać się wyinterpretować z treści uchwały. Powinna ona
zatem posługiwać się takimi zwrotami, jak np.: ,,wprowadza się obowiązujący cennik usług” albo ,,ustala się minimalne ceny
za...”, „zakazuje się...” etc. Według Izby z treści Uchwały Nr 6/94 nie daje się wyinterpretować normy prawnej nakazującej
adresatom stosowanie zawartych w niej wzorców lub zakazującej stosowanie zawartych w niej wzorców lub zakazującej
stosowania cen odmiennych. Jednocześnie Izba powołała się na normy zawarte w Kodeksie Etyki i Deontologii Weterynarii.
W świetle art. 32 i 46 tego Kodeksu lekarze weterynarii mają obowiązek przestrzegać w prowadzeniu praktyki zasad uczciwej
konkurencji, a według art. 26 ustalając honorarium lekarze ci uwzględniać powinni wytyczną samorządu zawodowego, wkład
swojej pracy, ponoszone koszty, sytuację materialną zgłaszającego się i wartość zwierzęcia. W ocenie Izby, z przytoczonych norm
Kodeksu wynika jednoznacznie, że ceny usług weterynaryjnych są cenami umownymi. Ich nieprzestrzeganie zagrożone jest
w Kodeksie sankcjami;
2. W sprawie nie został wykazany antykonkurencyjny skutek stosowania Uchwały Nr 6/94. Ze wskazanych w decyzji aktów
podjętych przez Izbę nie wynika również cel w postaci ograniczenia konkurencji. Zawierają one bowiem jedynie propozycje
i wskazówki mające ułatwić lekarzom ustalenie cen umownych za świadczone usługi. Propozycje te nie zostały przyjęte
i pozbawione są mocy prawnej, a niedostosowanie się do nich nie pociągało odpowiedzialności dyscyplinarnej;
3. Lekarze weterynarii wykonujący zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit a
ustawy okik, ponieważ nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ani poprzedzającej
ją ustawy - Prawo działalności gospodarczej, co wynika z art. 1 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt;
4. Uchwała Nr 6/94 obowiązywała do momentu jej uchylenia w dniu 7 maja 2004 r., a nie jak przyjęto w decyzji do chwili
opublikowania w Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 14/2004 informacji, że lekarze
weterynarii prowadzący zakłady lecznicze dla zwierząt winni stosować ceny wolnorynkowe na usługi lekarsko-weterynaryjne,
tj. do dnia 21 października 2004 r.;
5. Kara pieniężna wymierzona w decyzji jest zbyt wysoka z uwagi na przewidywany dochód Izby w roku 2005, który ma wynieść
ok. 7116 zł.
Prezes UOKiK wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów procesu.
Sąd Okręgowy ustalił, co następuje.
Bezsporny jest między stronami fakt podjęcia przez Izbę Uchwały Nr 6/94 z dnia 9 lutego 1994 r., a także opublikowania
w wydanym Biuletynie opracowanych w 1999 r. oraz w 2001 r. przez Komisję Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu dwóch ,,Propozycji cennika usług lekarsko-weterynaryjnych”.
Uchwała określała liczbę punktów za usługę lekarsko-weterynaryjną, a wartość jednego punktu ustalona została na 500 zł (przed
denominacją). Przyjęto w niej również, że za usługi w godzinach nocnych, w niedziele i święta stawki można zwiększyć o 50%. Z kolei
,,Propozycja cennika” z 1999 r. zawierająca 139 pozycji określała kwotowo ceny za usługi lekarsko-weterynaryjne. W przypadku
wykonania usług nie mieszczących się w cenniku, wartość wynagrodzenia podano jako iloczyn ilości godzin świadczenia usługi i stawki
za godzinę równej 20 zł. Za usługi w porze nocnej, niedziele i święta stawkę można było zwiększyć o 50%.
W ,,Propozycji cennika usług lekarsko-weterynaryjnych” z 2001 r. opublikowanej w Biuletynie Nr 3/2001 jako ,,cennik usług
lekarsko-weterynaryjnych” ceny usług również określone były za pomocą konkretnej kwoty albo przedziału kwotowego zamkniętego
lub wyjątkowo zamkniętego jedynie od góry. Za wykonanie usługi niestandardowej przewidziano wynagrodzenia 40 zł za godzinę
pracy. Za usługi w porze nocnej, niedziele i święta stawka mogła być podwyższona o 50%.
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Treść przedstawionej Uchwały i obu ,,Propozycji cennika” nie jest sporna między stronami.
Sporne natomiast okazało się, czy odwołująca się Izba jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy okik i czy zapisy jej aktów będące
przedmiotem postępowania administracyjnego można uznać za porozumienie ograniczające konkurencję z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy okik.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje.
Zarówno do Uchwały Nr 6/94 jak i obu ,,Propozycji cennika”, które obowiązywały do 2004 r., zastosowanie ma ustawa okik
z 15 grudnia 2000 r. z uwagi na zapis art. 118 wprowadzający ją w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.
Zgodzić się trzeba z Izbą, że jak wynika z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), do zakładów takich nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), obecnie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Z art. 4 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt wynika, że mogą być one zorganizowane
w formie gabinetu, przychodni, lecznicy, kliniki weterynaryjnej lub weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego. Z kolei z art. 20 tej
ustawy wynika, że zakład leczniczy dla zwierząt może być prowadzony przez lekarza weterynarii. Wykonywanie zawodu lekarza
weterynarii normuje natomiast ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm.). Jak wynika z przepisów tej ustawy wykonywanie zawodu lekarza weterynarii jest
działalnością zawodową polegającą na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska
(art. 1 ust. 1), a także pracą na stanowiskach wymagających kwalifikacji lekarza weterynarii (art. 1 ust. 2). Zawód lekarza weterynarii
może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu (art. 1 ust. 3) przyznane przez okręgową izbę lekarskoweterynaryjną (art. 2 ust. 1).
Jak wynika z powyższych przepisów, lekarz weterynarii jest osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu. Jest więc przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b
ustawy okik. Natomiast okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna zrzesza lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu
działających zawodowo na jej terenie, przy czym przynależność lekarza do izby jest obligatoryjna (art. 17 ust. 1 ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych). Zatem izba lekarsko-weterynaryjna jest związkiem przedsiębiorców, w tym
wymienionych w art. 4 pkt 1 lit. b ustawy okik i sama ma status przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy z mocy jej art. 4 pkt 2.
W konsekwencji działalność odwołującej się Izby podlega reżimowi ustawy okik i może być oceniana pod kątem stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję, przypisanej jej w zaskarżonej decyzji.
W decyzji tej Prezes UOKiK trafnie przyjął, że wprowadzenie przez Izbę Uchwały 6/94, jak również ,,Propozycji cennika usług” z 1999
i 2001 r. stanowiło przejaw stosowania zakazanego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy okik porozumienia polegającego na ustaleniu cen usług
świadczonych przez lekarzy weterynarii w ramach wykonywania zawodu. Uściślenia wymaga w tym miejscu pojęcie ,,porozumienia”,
które ustawa definiuje m.in. w art. 4 pkt 4 lit. c jako uchwalę lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.
Fakt użycia w analizowanych aktach sformułowań typu ,,optymalny”, ,,wzorzec wskaźnikowy”, ,,propozycja cenników”, jak też
brak w ich treści zwrotów tak jednoznacznych, jak: ,,wprowadza się cennik usług”, ,,ustala się minimalne ceny usług” itp. wcale nie
przesądza o braku ingerencji ze strony Izby w ceny usług weterynaryjnych. Jak słusznie podkreślił w decyzji Prezes UOKiK, ceny
z Uchwały 6/94 i obu ,,Propozycji cenników” opublikowane w Biuletynach Izby, a więc skierowane do weterynarzy z obszaru jej
działania, pozwalały im brać pod uwagę w kalkulacji własnych cen usług domniemany kierunek postępowania ich konkurentów,
a zarazem członków tej samej Izby przy kalkulowaniu cen. W istocie rzeczy fakt zapoznania się przez poszczególnych przedsiębiorców
- lekarzy weterynarii - z proponowaną, zalecaną wyceną świadczonych przez nich usług, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę, że
rekomendacji cen udzieliła Izba, w której są obligatoryjnie zrzeszeni i której uchwały powinni wykonywać, daje podstawę do
sformułowania twierdzenia, iż mógł on mieć istotny wpływ na kształtowanie się konkurencji cenowej. Innymi słowy w przedstawiony
sposób mogło dochodzić wielokrotnie do koordynowania postępowania zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców w zakresie ustalania cen
świadczonych usług.
W orzecznictwie europejskim wskazuje się, że zalecenie dane przez związek przedsiębiorców, które, bez względu na swój status
prawny (formę), dokładnie wyrażą politykę związku koordynowania zachowania poszczególnych jego członków, stanowi decyzję tego
związku w rozumieniu art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia
1987 r. w sprawie 45/85 Verband der Sachversicherer e.V. przeciwko Komisji Europejskiej, Zbiór orzeczeń 1987 r. poz. 405, Prawo
Konkurencji Wspólnoty Europejskiej, Orzecznictwo, tom I, Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lat 1962-1989,
opracowanie i wprowadzenie Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 425).
Z art. 5 ust. 1 ustawy okik wynika, iż zakazane są te porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. W konsekwencji, jeżeli z zawartego porozumienia, w konkretnym
wypadku z aktów podjętych przez odwołującą się Izbę wynika ich antykonkurencyjny cel (w rozpoznawanej sprawie celem tym było
spłaszczenie konkurencji w zakresie cen), to nie ma potrzeby badania skutków porozumienia. Zresztą antykonkurencyjny skutek
porozumienia daje się bez trudu wyprowadzić z przedstawionego już wcześniej spłaszczenia konkurencji z powodu ujednolicenia cen
usług i zaburzenia w ten sposób mechanizmu rynkowego. Narusza to interes publiczny chroniony w art. 1 ustawy okik utrudniając
rywalizację przedsiębiorców za pomocą cen (strona podażowa rynku) oraz utrzymując wyższy niż w warunkach nieskrępowanej
konkurencji poziom cen dla odbiorców usług (strona popytowa rynku).
Podkreślenia wymaga nakaz dostosowania się członków Izby do uchwał jej organów wynikający z art. 46 Kodeksu Etyki
i Deontologii Weterynaryjnej, a także fakt, że Uchwala i „Propozycje cenników” wywierały skutek na przyszłość, gdyż nie były
opracowaniem cen już obowiązujących. Sama Izba stwierdziła w piśmie z 3 sierpnia 2004 r., że akty te miały pomóc w opracowaniu
własnych kryteriów w kreowaniu cen na rynku weterynaryjnym.
W zaskarżonej decyzji słusznie przyjęto za moment odstąpienia od stosowanej zakazanej praktyki antykonkurencyjnej moment
opublikowania w Biuletynie Izby nr 14/2004 w dniu 21 października 2004 r. w formie oświadczenia w ramce, że lekarze weterynarii
powinni stosować wolnorynkowe ceny na świadczone usługi, co niewątpliwie było odzwierciedleniem Uchwały Izby Nr 57/2004/III
z dna 7 maja 2004 r. uchylającej Uchwałę 6/94. Dopiero bowiem z chwilą opublikowania wiadomości o uchyleniu Uchwały 6/94
członkowie Izby mogli powziąć wiadomość, że uchylenie to miało miejsce.
Jeżeli zaś chodzi o wymierzoną Izbie karę pieniężną stanowiącą, jak wyliczono w decyzji, 3% jej przychodu w roku 2004 oraz 30%
kary maksymalnej, to w ocenie Sądu jest ona adekwatna do popełnionego czynu, w tym długotrwałości nielegalnego postępowania
oraz wiedzy członków Komisji cennikowej Izby o bezprawności wdrażania cenników usług weterynaryjnych, datowanej od 1993 r.,
połączonej z bezpodstawnym przypuszczeniem, że wprowadzenie cenników nie pociągnie za sobą sankcji administracyjnej (vide
sprawozdanie Komisji cennikowej z 1993 r. ).
Z tych wszystkich powodów odwołanie zostało oddalone na podstawie art. 47935a §1 Kpc jako bezzasadne.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 i 99 Kpc stosownie do wyniku sporu.
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WYROK
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie z odwołania Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt. XVII Ama 15/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2006 r. w Warszawie
na rozprawie z odwołania Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o ochronę konkurencji, z udziałem zainteresowanego Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie, na skutek odwołania od decyzji
pozwanego z dnia 7 marca 2005 r., Nr DOK-24/2005:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Cyfrowy Polsat S. A. w Warszawie na rzecz:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie
kwoty po 720 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego na wniosek spółki
Cyfrowy Polsat S.A. w Emowie (powód, CP S.A.) decyzją z dnia 7 marca 2005 r., Nr DOK-24/2005, nie stwierdził stosowania przez
Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie (C+C, zainteresowany) ograniczającej konkurencję praktyki określonej w art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa o ochronie konkurencji) (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 ze zm.) polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej poprzez zawieranie umów z licencjodawcami programu HBO
zawierających wyłączne prawo do rozprowadzania programu HBO przez satelitarną platformę cyfrową (DTH) i przeciwdziałanie
ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania konkurencji na rynku rozprowadzania programów telewizyjnych poprzez
satelitarne platformy cyfrowe (DTH) na terytorium RP.
Swoją decyzję Prezes UOKiK oparł na ustaleniu, że określony w sprawie jako rynek właściwy rynek rozprowadzania programów
telewizyjnych poprzez satelitarne platformy cyfrowe jest rynkiem nienasyconym, który rozwija się w stały i systematyczny sposób.
Na podstawie danych dotyczących przyrostu liczby abonentów każdego z operatorów platform cyfrowych organ antymonopolowy
uznał jednocześnie, że klauzula wyłączności na rozprowadzanie programu HBO, na którą we wniosku o przeprowadzenie postępowania
antymonopolowego powoływał się CP S.A. nie ogranicza skutecznej konkurencji na ww. rynku właściwym.
W ocenie Prezesa UOKiK, na obecnym etapie rozwoju rynku właściwego wyłączność jest dozwolona i brak podstaw do
stwierdzenia, iż C+C - operator platformy Cyfra+ - przeciwdziała warunkom niezbędnym do rozwoju konkurencji.
W złożonym odwołaniu Cyfrowy Polsat S.A. zarzucił zaskarżonej decyzji błędne określenie rynku właściwego w postępowaniu
antymonopolowym. Zdaniem powoda doprowadziło to Prezesa UOKiK do szeregu błędnych wniosków skutkujących nieprawidłową
oceną istniejącej między konkurującymi operatorami sytuacji. Wobec tego CP S.A. wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji w całości
poprzez uznanie praktyki zainteresowanego za nadużycie pozycji dominującej w sposób określony we wniosku powoda.
Powód wskazał, że w trakcie postępowania rynek właściwy w sprawie był pierwotnie określony jako rynek rozprowadzania
telewizyjnych programów filmowych typu Premium poprzez satelitarną platformę cyfrową. W końcowym etapie postępowania Prezes
UOKiK postanowieniem doręczonym powodowi w dniu 19 stycznia 2005 r. zmienił definicję rynku właściwego w sprawie, który
określił jako rynek rozprowadzania programów telewizyjnych poprzez satelitarne platformy cyfrowe. Powód zarzucił, iż wprowadzonej
zmiany Prezes UOKiK nie poprzedził, co było przyjętą w tym postępowaniu praktyką, zapytaniem o stanowisko stron i już w dniu
7 lutego 2005 r. zakończył postępowanie dowodowe. Podkreślił, że zmiana definicji rynku właściwego na tak późnym etapie postępowania
utrudniła prawidłową ocenę materiału dowodowego, co znalazło potwierdzenie w motywach uzasadnienia zaskarżonej decyzji.
Dążąc do uzasadnienia trafności swego stanowiska, że wyznaczony w sprawie rynek właściwy powinien być zdefiniowany tak, jak
to zostało określone na początku postępowania antymonopolowego, powód wskazał, iż dla wyodrębnienia rynku właściwego i oceny
znaczenia telewizyjnego programu filmowego typu Premium dla rozwoju konkurencyjności na tym rynku nie ma znaczenia sposób
kształtowania oferty programowej dla konsumenta. Również sprzęt, który umożliwia odbiór programu nie może stanowić zdaniem
powoda podstawy do braku możliwości wyodrębnienia rynku właściwego jako dotyczącego programów filmowych typu Premium.
W tej sytuacji zdaniem CP S.A. nietrafne było stanowisko Prezesa UOKiK dotyczące braku możliwości wyodrębnienia w sprawie rynku
właściwego w sposób wskazany przez powoda. Powód podkreślił również znaczną odrębność programu filmowego typu Premium od
innych programów telewizyjnych z uwagi na jego atrakcyjność. Wskazał, że daje to możliwość pozyskania nowych abonentów,
dodatkowych wpływów i umożliwia pełne konkurowanie na rynku właściwym. Powód zaznaczył jednak, że konkurencja koncentruje
się jedynie na płaszczyźnie cenowej, ponieważ przy braku substytutów nie ma możliwości rozwoju konkurencji programowej.
Powód zarzucił też, że chociaż pozwany słusznie przyjął, iż analizowany rynek jest rynkiem rozwijającym się, to jednak nie
uwzględnił różnic w stopniu rozwoju konkurentów. Argumentował, że niska cena usług CP S.A. wynika z braku bogatej oferty
programowej, jaką dysponuje zainteresowany. Ma w efekcie niższe przychody i możliwości rozwoju, które są skutkiem naruszenia
przez zainteresowanego zasad konkurowania. Dowodził, że wnioski wyciągnięte przez Prezesa UOKiK na podstawie informacji
o osiągniętych przez obu operatorów w badanym okresie przychodów były błędne, co świadczy o nieprawidłowości zaskarżonej
decyzji. Zdaniem powoda utrzymanie w dłuższym okresie braku dostępu do programów filmowych Premium uniemożliwi dalszy
rozwój i może doprowadzić do jego upadku.
Zaskarżonej decyzji powód zarzucił również, iż umożliwia ona zainteresowanemu dalsze nadużywanie zajmowanej na rynku
pozycji dominującej. Zaznaczył, że Prezes UOKiK nie przeprowadził w postępowaniu antymonopolowym analizy rozwoju rynku przy
założeniu umożliwienia obu przedsiębiorcom konkurowania z wykorzystaniem wszystkich dopuszczalnych instrumentów. Powołując
się na inną decyzję Prezesa UOKiK wywodził, że istnienie klauzuli wyłączności utrwala pozycję rynkową zainteresowanego, a bariery
wejścia na rynek (wysokie koszty, obowiązek uzyskania koncesji) prowadzą do wniosku, że prawdopodobieństwo pojawienia się
konkurencji na rynku właściwym zdefiniowanym tak, jak to określił powód we wniosku o przeprowadzenie postępowania jest niewielkie.
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Powód wskazał również, iż inne programy jak np. Cinemax nie są substytutami dla HBO i HBO 2 a jedynie mogą je uzupełniać.
Nie zgodził się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK o uzyskaniu przez CP S.A. nieuzasadnionych korzyści wskutek umożliwienia mu
dostępu do programu filmowego objętego klauzulą wyłączności. Zdaniem powoda okres korzystania z klauzuli wyłączności powinien
być ograniczony i dostosowany do potrzeb związanych z eksploatacją prawa objętego klauzulą. Powołał się na stanowisko Komisji
Europejskiej, zgodnie z którym nadmiernie długie okresy wyłączności na licencje filmowe ograniczają konkurencję.
Nietrafny jest też w ocenie powoda przedstawiony w zaskarżonej decyzji argument, że zawarcie umowy na wyłączność nie
musiało być skierowane przeciw CP S.A., który w dacie zawarcia umowy nie istniał. Powód stwierdził, że dla oceny nieprawidłowości
umowy zawierającej klauzulę wyłączności wystarczy, iż w sposób obiektywny jest ona skierowana przeciw ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Według powoda nadużycie pozycji dominującej przez zainteresowanego
polega na utrzymywaniu stanu wyłączności mimo pojawienia się na rynku podmiotu (CP S.A.), którego działalność mogłaby po
zniesieniu wyłączności podnieść poziom konkurencji.
Pozwany Prezes UOKiK wniósł o oddalenie odwołania. Przedstawione przez powoda w odwołaniu zarzuty pozwany uznał za
nieuzasadnione.
Odnośnie zmiany definicji rynku właściwego Prezes UOKiK wskazał, że powód pismem z dnia 1 marca 2005 r. zajął stanowisko
w sprawie tej zmiany i zostało ono przez pozwanego rozpatrzone przed wydaniem zaskarżonej decyzji.
Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego podkreślił, że określenie rynku relewantnego jest przedmiotem ustalania w trakcie
postępowania, a przepis art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji wymaga jedynie zawiadomienia strony o wszczęciu
postępowania. W przypadku stwierdzenia, że rynek właściwy został określony nieprawidłowo organ antymonopolowy, który nie jest
związany uprzednim wyznaczeniem, ma obowiązek zmiany rynku właściwego. W ocenie pozwanego programy typu Premium nie
stanowią samodzielnej oferty, są wiązane z pakietem programowym, a operatorzy platform cyfrowych rywalizują między sobą całą
ofertą programową, a nie na poziomie jednego programu. Program typu Premium nie jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i nie jest możliwe mimo pozornej odrębności produktowej wyznaczenie jako rynku właściwego asortymentowo
- rynku programów typu Premium.
Prawidłowo zdaniem Prezesa UOKiK zostało ocenione w decyzji różne tempo rozwoju konkurujących podmiotów. Zastosowanie
kryterium procentowego dla porównania działalności obu operatorów było w ocenie pozwanego wyznacznikiem dynamiki tempa
rozwoju danego przedsiębiorcy.
Odnośnie zarzutu braku przeprowadzenia w postępowaniu antymonopolowym analizy rozwoju rynku przy założeniu
konkurowania przez strony z wykorzystaniem wszystkich dopuszczalnych elementów, pozwany zauważył, że powołana przez powoda
decyzja nie dotyczyła nadużywania przez C+C pozycji dominującej. Podkreślił, że samo posiadanie pozycji dominującej nie jest
zakazane, a przepisy nie przewidują istnienia domniemania jej nadużywania.
Za nietrafny Prezes UOKiK uznał zarzut, iż zaskarżona decyzja skupia się na konkurencji cenowej i uniemożliwia rozwój konkurencji
programowej. Pozwany wskazał, że gdyby obaj operatorzy mieli identyczne możliwości programowe konkurowaliby tylko niższą ceną
proponowanej oferty.
Pozwany odrzucił też zarzuty odwołania odnoszące się do odmiennej oceny roli programu Cinemax po wprowadzeniu go na
krajowy rynek programów emitowanych drogą satelitarną. Zdaniem Prezesa UOKiK program ten stanowi odrębny i znaczący punkt
w ofercie programowej powoda. Jest programem typu Premium dostępnym w pakietach obu platform cyfrowych.
Pozwany zaznaczył ponadto, że dokonał oceny nakładów na promocję programu HBO i ustalił, iż główny ich ciężar ponosi
zainteresowany.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego stwierdził też, że umowy dotyczące rozpowszechniania programu HBO przez
telewizję kablową nie zawierają klauzuli wyłączności, więc jego zdaniem niejasne jest znaczenie wydatków ponoszonych przez
operatorów kablowych dla oceny, czy unieważnienie klauzuli wyłączności doprowadziłoby do uzyskania przez CP S.A.
nieuzasadnionych korzyści kosztem zainteresowanego.
Powoływanie się w tym miejscu przez powoda na stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące ograniczenia konkurencji przez
nadmiernie długie okresy licencjonowania uznał za nieznajdujące zastosowania w sprawie, ponieważ dotyczyło ono licencjonowania
na wyłączność poszczególnych audycji, a nie programów telewizyjnych.
Pozwany nie zgodził się z powodem, że program typu Premium jest produktem jednostkowym. Jego zdaniem istnieje zawsze
możliwość pojawienia się na rynku innego programu tego typu, więc nie można programu typu Premium traktować jako niemożliwego
do powielania.
Pozwany zgodził się natomiast z powodem, że dla oceny klauzuli wyłączności nie ma znaczenia, iż zawierająca ją umowa była
zawarta przed powstaniem CP S.A. Jednak zaznaczył, że zawieraniu przez Wizję TV umowy o rozpowszechnianie HBO na wyłączność
nie mógł towarzyszyć zamiar wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym. Fakt nieistnienia w tym czasie powodowej spółki jest
jednym z elementów tego stwierdzenia.
Zainteresowany również wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw do jego uwzględnienia. Podkreślił, że w świetle
obowiązujących przepisów ustawy o ochronie konkurencji i Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes UOKiK miał pełne
prawo do zmiany definicji rynku właściwego w sprawie bez konsultowania się w tym zakresie z uczestnikami postępowania. Ponadto
podkreślił, że powód miał możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii, ponieważ stronom zostało doręczone stosowne postanowienie
oraz zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.
Wskazał też, że przedstawione przez powoda w odwołaniu twierdzenia nie stanowią wystarczającej podstawy do uznania, że C+C
stosuje praktykę polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku właściwym przeciwdziałając ukształtowaniu się warunków
niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji, co było przedmiotem prowadzonego postępowania antymonopolowego.
Podkreślił, że w odwołaniu nie zostało wykazane, że działania zainteresowanego wypełniają przesłanki zarzucanej praktyki
określonej w ustawie o ochronie konkurencji. Zainteresowany zgodził się w całości ze stanowiskiem Prezesa UOKiK wyrażonym
w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Zaznaczył, że nie można przyjąć, iż programy typu Premium stanowią odrębny i samodzielny
produkt, więc nie istnieje wyodrębniony asortymentowo rynek właściwy w postaci rynku programów typu Premium.
Zainteresowany nie zgodził się z zarzutami powoda dotyczącymi błędnej oceny przez Prezesa UOKiK stanu rozwoju rynku.
Wskazał na podane w decyzji informacje dotyczące przychodów osiąganych przez powoda łączące się ze wzrostem liczby abonentów.
Nie uznał też stanowiska powoda o braku na rynku substytutów dla programów typu Premium emitowanych przez C+C. Podkreślił, że
stosowanie przez przedsiębiorców licencji wyłącznej nie jest wbrew twierdzeniu powoda zabronione.
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Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył, co następuje.
W dniu 18 stycznia 2002 r. powód wystąpił do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego pod
zarzutem stosowania przez Telewizyjną Korporację Partycypacyjną S.A. (TKP S.A.) praktyki ograniczającej konkurencję określonej
w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji. W uzasadnieniu wniosku podano, że operator platformy Cyfra+ zawiera
z producentami programów telewizyjnych umowy na wyłączność dotyczące dystrybucji programu za pośrednictwem satelitarnej
platformy cyfrowej. Klauzule wyłączności powodują, że producenci nie mogą udostępniać programów konkurencyjnej platformie
cyfrowej. Rynek właściwy wnioskodawca określił jako rynek platform cyfrowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
Prezes UOKiK stwierdził, że postępowanie powinno być prowadzone przeciwko zainteresowanemu Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. Brak
było jednak podstaw do postawienia zarzutu stosowania praktyki wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy. Prezes UOKiK powiadomił
o tym wnioskodawcę pismem z dnia 8 maja 2002 r. W piśmie stwierdzono, że brak jest faktów uprawdopodabniających istnienie
porozumienia między Cyfrą+ i dystrybutorami kanałów, których celem lub skutkiem byłoby wyeliminowanie, ograniczenie lub inne
naruszenie konkurencji. Prezes UOKiK wyraził pogląd, że wobec ustalenia posiadania przez Canal+ pozycji dominującej zasadne byłoby
zbadanie, czy operator ten nie stosuje praktyki polegającej na nadużywaniu tej pozycji.
Postanowieniem z dnia 16 maja 2002 r. Prezes UOKiK zamknął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy TKP S.A.
naruszyło przepisy ustawy o ochronie konkurencji przez ograniczenie dostępu do rynku rozpowszechniania kanałów na platformach
cyfrowych.
Pismem z dnia 28 maja 2002 r. powód zmodyfikował pierwotny wniosek wnosząc o przeprowadzenie postępowania
antymonopolowego i zakazanie nadużywania przez zainteresowanego pozycji dominującej na rynku przez przeciwdziałanie
ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji (art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji).
Uzasadniając wniosek powód stwierdził, że działania C+C zmierzają do uniemożliwienia innym operatorom platform cyfrowych
niezależnego kształtowania własnej oferty programowej przez zawieranie umów ograniczających nadawcę programu do dysponowania
programem, co z kolei uniemożliwia innym operatorom platform cyfrowych (powodowi) wprowadzenie tego programu do własnej
oferty. W ocenie powoda zarzucane działania zainteresowanego skutecznie uniemożliwiają stworzenie warunków do powstania
i rozwoju konkurencji na rynku platform cyfrowych, na którym C+C posiada pozycję dominującą.
Zasadny jest więc wniosek o zbadanie, czy swoim działaniem zainteresowany nadużywa posiadaną pozycję dominującą, w celu
osiągnięcia skutków określonych w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji. Wniosek z dnia 28 maja 2002 r. powód podtrzymał
i sprecyzował pismem z dnia 30 lipca 2002 r. W tej sytuacji Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2002 r. wszczął
postępowanie w sprawie ustalenia, czy działania C+C polegające na zawieraniu umów z producentami lub dystrybutorami kanałów
telewizyjnych zawierających klauzulę wyłączności stanowią praktykę ograniczającą konkurencję określoną w ww. przepisie ustawy.
W trakcie postępowania powód oświadczył, że największe znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności ma kanał filmowy
typu Premium. Spośród programów objętych postępowaniem za program typu Premium powód uznał kanał HBO. Stwierdził, że
wynika to z zainteresowania konsumentów, a uniemożliwienie CP S.A. dostępu do tego rodzaju programu stanowi działanie
uniemożliwiające powstanie i rozwój konkurencji na rynku relewantnym. Dowodził, że skoro jedynym dostępnym na krajowym rynku
programem typu Premium jest HBO, brak dostępu do tego programu uniemożliwia dalszy rozwój CP S.A. Podkreślił, że klienci przy
wyborze oferty zwracają uwagę na jej zawartość i zasady udostępniania. Powód wniósł o ograniczenie prowadzonego postępowania
jedynie do programu HBO jako istotnego elementu budowy konkurencji na krajowym rynku operatorów platform satelitarnych.
Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2004 r. Prezes UOKiK zmienił postanowienie z dnia 5 sierpnia 2002 r. określając rynek
właściwy w sprawie jako rynek rozpowszechniania telewizyjnych programów filmowych typu Premium przez satelitarne platformy
cyfrowe (DTH) na terytorium RP.
Postępowanie antymonopolowe prowadzone więc było w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej przez
zainteresowanego na wyżej wskazanym rynku właściwym polegającym na zawieraniu umów z licencjodawcami programu HBO
poprzez satelitarną platformę cyfrową (DTH), co może stanowić naruszenie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie
konkurencji. Zainteresowany nie zgodził się z uzasadnieniem dotyczącym nowej definicji rynku właściwego. Swoje stanowisko
przedstawił w piśmie z dnia 6 sierpnia 2004 r., w którym wywodził, że rynkiem właściwym w sprawie powinien być rynek wszystkich
programów telewizyjnych, ponieważ programy typu Premium stanowią część oferty programowej pogrupowanej w pakiety i nie są
przedmiotem odrębnej usługi. Brak więc podstaw do przyjęcia, że rozprowadzanie kanału filmowego typu Premium stanowi odrębny
rynek. Zainteresowany wskazał też, że istnieje rynek nabywania programów telewizyjnych przez przedsiębiorców świadczących usługi
telewizji płatnej. W ramach tego rynku możliwe jest wyróżnienie szczególnie atrakcyjnych programów, których obecność w ofercie
programowej nadawcy będzie decydować o poziomie jej atrakcyjności. Zainteresowany podkreślił jednak, że rynek nabywania
programów telewizyjnych od producentów przez przedsiębiorców będących ich nadawcami jest rynkiem poprzedzającym rynek
rozprowadzania programów telewizyjnych. Wobec tego zdaniem zainteresowanego zastrzeżenie wyłączności nie stanowi
nadużywania pozycji dominującej na rynku programów filmowych typu Premium. Podkreślił on również, że zawieranie w umowach
klauzul wyłączności jest w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne.
Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 14 stycznia 2005 r.
sprecyzował ostatecznie definicję rynku właściwego w sprawie jako rynku rozprowadzania programów telewizyjnych poprzez
satelitarne platformy cyfrowe (DTH) na terytorium RP. W ocenie Prezesa UOKiK przyjęta definicja była najbardziej zgodna z ustawową
definicją rynku właściwego zawartą w art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji. Na tak określonym rynku właściwym zainteresowany
ma pozycję dominującą. Świadczą o tym informacje dotyczące udziału w rynku w postaci liczby abonentów w latach 2002 i 2004 oraz
przychodów uzyskanych w 2002 i 2003 r. […]
Biorąc pod uwagę konkretną sytuację rynkową ustaloną w sprawie Prezes UOKiK uznał, że krajowi operatorzy satelitarnych
platform cyfrowych działają na rynku rozwijającym się. Nadal rośnie liczba abonentów i przychody osiągane z prowadzonej działalności.
Również powiększana jest systematycznie oferta programowa obu platform. Dane dotyczące osiąganych przychodów wskazują
jednocześnie, że obie platformy skutecznie ze sobą konkurują, więc rynek właściwy jest rynkiem konkurencyjnym.
Jednocześnie w ocenie Prezesa UOKiK istnieje szeroka możliwość wykorzystania innych (poza oferowaniem atrakcyjnego
programu typu HBO) czynników zwiększających popyt na usługi świadczone przez każdego z operatorów. Wobec tego Prezes UOKiK
uznał, że rynek właściwy jest nienasycony, jego rozwój jest stały i systematyczny, a istnienie klauzuli wyłączności nie wpływa
negatywnie na rozwój konkurencji. Oznacza to, że zawarcie w umowach zawieranych przez zainteresowanego klauzuli wyłączności nie
prowadzi do przeciwdziałania ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na określonym
w sprawie rynku właściwym.
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W odwołaniu powód dążył do wykazania, że rynek właściwy w sprawie powinien być określony węziej jako rynek rozprowadzania
telewizyjnych programów filmowych typu Premium przez satelitarną platformę cyfrową. Powód twierdził, że brak możliwości
emitowania konkretnego kanału jest wynikiem nadużywania przez zainteresowanego posiadanej pozycji dominującej i prowadzi do
przeciwdziałania ukształtowania się na danym rynku warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Zważyć należało, że dla stwierdzenia zarzucanej praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
o ochronie konkurencji konieczne jest wykazanie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek: pozycji dominującej przedsiębiorcy na rynku
właściwym oraz nadużywania pozycji dominującej poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania
bądź rozwoju konkurencji.
Rozpoznając sprawę na skutek odwołania od decyzji Prezesa UOKiK Sąd w postępowaniu dowodowym stosuje zasady właściwe
dla postępowania cywilnego, a nie administracyjnego - art. 78 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji. Oznacza to, że w prowadzonym
postępowaniu Sądu nie obowiązuje zasada prawdy obiektywnej, a ciężar dowodu spoczywa na stronie prezentującej określone
stanowisko. W złożonym odwołaniu powód podniósł zarzut niewłaściwego określenia w sprawie rynku właściwego i skupił się na
uzasadnieniu tego stanowiska poprzez przedstawienie własnej opinii na temat rynku właściwego, który określił w swojej ocenie
prawidłowo.
Należy jednak zauważyć, że powód uwypuklając rolę kanału filmowego typu Premium na określonym rynku właściwym nie
udowodnił, że na tak określonym rynku zainteresowany posiada pozycję dominującą. Powód zauważył, że pozycja ta nie budzi
wątpliwości, bo wynikało to z treści zaskarżonej decyzji. Należy pamiętać, że rynek właściwy w decyzji został określony z uwzględnieniem
ustawowej definicji tego pojęcia, czego brakuje w argumentacji powoda.
Ponadto nawet przy założeniu, że na rynku właściwym określonym przez powoda zainteresowany posiada pozycję dominującą, na
podstawie argumentacji przedstawionej w odwołaniu i podczas całego postępowania sądowego brak jest podstaw do przyjęcia, że
stosowanie przez zainteresowanego zarzucanej praktyki określonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji zostało
udowodnione. Powód nie wykazał bowiem, w jaki sposób posiadanie przez zainteresowanego pozycji dominującej na rynku
właściwym, który sam określił, wywiera wpływ na zawieranie umów, w których występuje klauzula wyłączności.
Należy również podkreślić, że samo posiadanie pozycji dominującej, a nawet monopolistycznej nie jest zabronione. Obowiązujące
przepisy nie zabraniają też umieszczenia w umowach klauzul wyłączności. W świetle powyższego powoływanie się przez powoda
w odwołaniu na decyzję organu antymonopolowego i stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące innego stanu faktycznego należy
uznać za nietrafne. Również inne argumenty przytoczone w odwołaniu dotyczące oceny znaczenia na rynku kanału Cinemax, nakładów
i korzyści wynikających z promocji kanału HBO sfinansowanej przez zainteresowanego, nieuwzględnienia różnic w rozwoju
konkurentów na rynku, a także faktu, że skutki oddziaływania klauzul wyłączności należy rozpatrywać w oderwaniu od sytuacji rynku
w momencie podpisywania umowy (niewystępowanie na rynku konkurencyjnego operatora), nie mają zdaniem Sądu znaczenia dla
oceny zaskarżonej decyzji. W oparciu o postawiony zarzut powód nie wykazał, że zaskarżona decyzja jest nieprawidłowa i powinna być
zmieniona w sposób zgodny z treścią odwołania.
Skoro więc powód nie wykazał, że przesłanki ustawowe pozwalające na uznanie stosowania przez zainteresowanego zarzucanej
praktyki określonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji zostały spełnione łącznie, brak zdaniem Sądu podstaw do
uwzględnienia wniesionego odwołania.
Wobec powyższego Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 47931a §1 Kpc oddalił wniesione przez powoda
odwołanie.
O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 i 99 Kpc stosownie do wyniku sporu.
22
WYROK
z dnia 14 lutego 2007 r.
w sprawie z odwołania Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie i Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 98/06)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2007 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z powództwa Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie i Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę konkurencji i nałożenie kary pieniężnej, na skutek odwołania
powodów od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 maja 2006 r., Nr DOK-49/2006 i zażalenia
Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie na postanowienie zawarte w tej decyzji:
1. Zmienia pkt II zaskarżonej decyzji w ten sposób, że zmniejsza wysokość kary pieniężnej do kwoty 221 999,37 zł.
2. Oddala odwołanie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie w pozostałej części.
3. Oddala odwołanie Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie w całości.
4. Oddala zażalenie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie w całości.
5. Zasądza na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od:
a) Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego,
b) Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 29 maja 2006 r., Nr DOK-49/2006 pozwany - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. Uznał działanie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie oraz Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie, polegające na
ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem, poprzez zagwarantowanie
Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. prawa pierwszeństwa do uzyskania wyłącznej licencji na wykonywanie praw do transmisji telewizyjnych
meczów piłki nożnej w lidze polskiej na krajowym rynku obrotu prawami do transmisji telewizyjnych meczów piłki nożnej w lidze
polskiej, za porozumienie ograniczające konkurencję i stwierdził zaniechanie jego stosowania z dniem 2 lutego 2005 r.
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II. Nałożył na Polski Związek Piłki Nożnej karę pieniężną w wysokości 443.998,73 zł.
III. Nałożył na Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 7.368.712,05 zł.
IV. Zobowiązał Polski Związek Piłki Nożnej do zwrotu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kosztów postępowania
antymonopolowego w kwocie 12.932 zł.
V. Zobowiązał Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. do zwrotu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kosztów postępowania
antymonopolowego w kwocie 12.932 zł.
I. Od powyższej decyzji odwołanie wniósł Polski Związek Piłki Nożnej domagając się: uchylenia zaskarżonej decyzji w całości,
ewentualnie jej zmiany w części ustalającej wysokość kary nałożonej na powoda, poprzez jej znaczące obniżenie; dopuszczenia
i przeprowadzenia dowodów z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu odwołania oraz dowodów z przesłuchania świadków oraz
dowodu z przesłuchania strony i dowodu z opinii biegłego bądź opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego; zasądzenia od
pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm
przepisanych.
Zaskarżonej decyzji powód zarzucił błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy poprzez nieprawidłowe ustalenie rynku
właściwego i przyjęcie, iż celem umowy z dnia 27 lipca 2000 r. zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej
a Polską Korporacją Telewizyjną Sp. z o.o. było działanie antykonkurencyjne, a jej skutkiem ograniczenie konkurencji na rynku
właściwym, jak również zastosowanie do ustalonego stanu faktycznego mającego miejsce w lipcu 2000 r. przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 1 kwietnia 2001 r.
W uzasadnieniu odwołania powód podniósł, że w umowie z dnia 27 lipca 2000 r. zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Piłki
Nożnej a Polską Korporacją Telewizyjną Sp. z o.o. w art. 5 przewidziana została tzw. „opcja”, która była de facto prawem pierwokupu.
Powód podał, że występując do potencjalnych oferentów z zaproszeniem do składania ofert, przygotował bardzo precyzyjną
dokumentację, w której określił, co jest przedmiotem negocjacji oraz jakie kryteria będą stosowane przy dokonywaniu oceny i wyborze
złożonych ofert. Wyraźnie podzielił przy tym zakres udzielanej licencji na tzw. Pakiety (pkt 6 zaproszenia). Dokonanie tego podziału,
w opinii powoda, w oczywisty sposób świadczy o świadomej dywersyfikacji praw udzielanych przez PZPN, dokonanej w celu
stworzenia możliwości ubiegania się o nie przez szeroki krąg potencjalnych oferentów, co czyni całkowicie bezzasadnym zarzut
pozwanego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Jak wskazał powód, ofertę na korzystanie z licencji w ramach pakietu głównego transmitującego, kompletną i w pełni
korespondującą z wymaganiami PZPN przedstawionymi w ,,zaproszeniu do udziału w przetargu” złożył Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.
Powód zaznaczył przy tym, że przedmiotowa umowa zawarta między stronami, zarówno nie ograniczyła dostępu do rynku, ani nie
eliminowała z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem. Żaden z przedsiębiorców operujących na rynku obrotu prawami do
transmisji telewizyjnych meczów piłki nożnej nie został z tego rynku wyeliminowany, albo też nie został ograniczony jego dostęp do
tego rynku. Każdy z zainteresowanych podmiotów miał więc, zdaniem powoda, możliwość dokonania wyboru pomiędzy
poszczególnymi zaoferowanymi pakietami, a co za tym idzie - uczestniczenia na uzgodnionych warunkach w rynku obejmującym obrót
prawami do transmisji meczów piłki nożnej.
Zdaniem powoda, umowa zawarta wcześniej między Canal+ Cyfrowy i PZPN nie miała żadnego wpływu na możliwość zawarcia
przez PZPN umów z innymi przedsiębiorcami, a jej zapisy nie wpłynęły w żadnej mierze na konkurencyjność na rynku.
Powód podkreślił, że zdecydował skierować zaproszenie do udziału w przetargu do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych
odbiorców i choć nie miał wynikającego z mocy prawa obowiązku zorganizowania w tym przedmiocie postępowania przetargowego,
to jednak uczynił to właśnie dla zapewnienia konkurencyjności. Każdy z przedsiębiorców miał możliwość złożenia oferty na wszystkie
oferowane pakiety, w tym pakiet głównego transmitującego.
Co więcej, w opinii powoda, w świetle zebranego przez pozwanego materiału dowodowego nie można stwierdzić, że postanowienia
umowy zawartej między Canal+ Cyfrowy a PZPN uniemożliwiły któremukolwiek z pozostałych przedsiębiorców nabycie pakietu
głównego transmitującego.
Powód podniósł ponadto, że pozwany dał wiarę oświadczeniu Telewizji Polskiej zawartemu w piśmie z dnia 3 lutego 2006 r., bez
przeprowadzenia wnikliwej analizy dotyczącej faktycznego powodu braku przystąpienia przez TVP do przedmiotowego przetargu.
W opinii powoda, faktyczną przyczyną nieprzystąpienia przez TVP do przetargu był brak miejsca w tzw. ramówce telewizyjnej
Telewizji Polskiej na transmitowanie na żywo meczów ligi polskiej. Było to również przyczyną, dla której Telewizja Polska nie
przedstawiła wcześniej klubom piłkarskim i PZPN oferty w latach poprzednich na transmisje meczów ligi polskiej.
Powód podniósł, że Telewizja Polska nie składając oferty i w ogóle nie uczestnicząc w postępowaniu przetargowym sama
świadomie i dobrowolnie zrezygnowała z ubiegania się o prawo do transmisji meczów piłkarskich oferowanych przez PZPN.
Niezrozumiałym jest ponadto dla powoda, dlaczego pozwany skierował zapytania o udział stacji w przetargu zorganizowanym
przez PZPN tylko do tych trzech podmiotów, nie zaś do wszystkich stacji telewizyjnych, do których powód wystosował uprzednio
zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Takie postępowania pozwanego świadczy, zdaniem powoda, o przyjętym
z góry założeniu polegającym na wykazaniu powodowi naruszenia przepisów ustawy poprzez rzekome doprowadzenie do rezygnacji
przez TVP z udziału w przetargu.
Powód podniósł, że PZPN posiadając osobowość prawną jest polskim związkiem sportowym - związkiem stowarzyszeń
sportowych działającym m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
W ocenie powoda, PZPN będąc stowarzyszeniem nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej i nie może być uznany za związek przedsiębiorców, jak również za organizację samorządu
gospodarczego, samorządu zawodowego, czy też inną niesamorządową organizację zrzeszającą przedsiębiorców. Członkami PZPN
nie są wyłącznie kluby sportowe, ale również regionalne związki piłki nożnej nie wpisane do rejestru przedsiębiorców.
Ponadto powód wskazał, że umowa między PZPN i Canal+ została zawarta 27 lipca 2000 r., a więc w czasie, gdy ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. nie tylko jeszcze nie obowiązywała, ale nie została nawet uchwalona. Zastosowanie przez pozwanego przepisów
ustawy, która weszła w życie dopiero 1 kwietnia 2001 r. do zdarzeń, które miały miejsce w lipcu 2000 r. w sposób rażący i oczywisty
narusza, w opinii powoda, zasadę nieretroakcji ustawy, wyrażoną w art. 3 Kodeksu cywilnego.
W ocenie powoda, pozwany niezasadnie wyodrębnił przy tym na rynku obrotu prawami do transmisji telewizyjnych meczów piłki
nożnej odrębny rynek obejmujący wyłącznie obrót prawami do transmisji meczów piłki nożnej ligi polskiej.
Powód stwierdził, że przedmiotem badania w postępowaniu antymonopolowym powinien być rynek obrotu prawami do
transmisji telewizyjnych meczów piłki nożnej w ogóle, a nie tylko tych meczów w lidze polskiej. Wynika to, jego zdaniem, wprost
z treści Raportu Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor pt. „Badanie poziomu preferencji w obszarze piłki nożnej”. W przedmiotowej
sprawie, zdaniem powoda, rynkiem jest więc rynek piłki nożnej w szerokim znaczeniu tego pojęcia, nie zaś rynek obejmujący obrót
prawami do transmisji meczów piłki nożnej ligi polskiej.
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Powód podniósł, że w sposób nieuprawniony i niczym nieuzasadniony pozwany dokonał daleko idącego zawężenia definicji rynku
przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji UEFA Champions League, w której rynek produktowy określono jako „rynek nabywania
praw do transmisji telewizyjnych rozgrywek piłki nożnej o cyklu rocznym”. Powód wskazał ponadto, że raport przygotowany przez
firmę Pentor, nie jest dokumentem sporządzonym przez instytut naukowy albo naukowo-badawczy, o którym mowa w art. 54 ust. 1
ustawy. W ocenie powoda, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor nie jest jednostką naukową w rozumieniu przepisów cytowanej
ustawy, a co za tym idzie pozwany nie mógł zwrócić się do tego podmiotu o wydanie opinii, a także oprzeć na jej treści swoich
wniosków w przedmiocie definicji rynku właściwego.
II. Powód PZPN wniósł także zażalenie na postanowienie zawarte w pkt IV zaskarżonej decyzji, wnosząc o jego uchylenie lub
zmianę, zarzucając, że wysokość przyznanego Instytutowi Badania Rynku i Opinii Pentor wynagrodzenia w kwocie 25.864 zł jest
nadmiernie wygórowana. Ponadto, podmiot ten nie jest instytutem naukowym, co wyłączało możliwość zwrócenia się o opinię.
III. Od powyższej decyzji odwołanie wniósł Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie domagając się jej uchylenia,
ewentualnie jej zmiany w odniesieniu do pkt III i V decyzji.
Powód wniósł ponadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, a także
o dopuszczenie dowodów: z opinii biegłego z zakresu badań marketingowych rynku w Polsce w celu właściwego zdefiniowania rynku
właściwego, a następnie obliczenia w oparciu o te badania udziału, jaki przypada w tym rynku Canal+; z opinii biegłego z zakresu badań
marketingowych rynku co do prawidłowości sporządzenia raportu ustalającego rynek właściwy, a przygotowanego przez Instytut
Badania Opinii i Rynku Pentor na zamówienie Prezesa UOKiK; z zeznań świadków Andrzeja P., Janusza B., Zbigniewa K., Jacka O.
Zaskarżonej decyzji powód zarzucił:
1. naruszenie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez jego niezastosowanie
polegające na nieuwzględnieniu okoliczności, iż PZPN nie jest przedsiębiorcą, a ustawę stosuje się wyłącznie do porozumień
zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami,
2. naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy poprzez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu istnienia związku pomiędzy
powyższą normą prawną a zawartą przez Polską Korporację Telewizyjną Sp. z o.o. i Polski Związek Piłki Nożnej umową na
udzielenie licencji na transmisje piłki nożnej z dnia 27 lipca 2000 r. i stwierdzenie, że celem oraz skutkiem tej umowy było
naruszenie konkurencji na rynku właściwym, polegające na ograniczeniu dostępu do rynku oraz na eliminowaniu z rynku
przedsiębiorców nie objętych porozumieniem w sytuacji błędnego ustalenia elementów wpływających na wymierzenie oraz
określenie wysokości kary, tj. definicji rynku właściwego, winy, stosowania praktyki ograniczającej konkurencję,
3. naruszenie art. 101 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy poprzez jego błędne zastosowanie polegające na nałożeniu
kary pieniężnej na powoda z tytułu uznania zawarcia przez niego porozumienia ograniczającego konkurencję,
4. naruszenie art. 7 Kpa w zw. z art. 80 ww. ustawy oraz art. 49 i 54 ustawy poprzez ich niezastosowanie, polegające na niepodjęciu
przez Prezesa UOKiK wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy,
5. naruszenia art. 233 Kpc w zw. z art. 81 ustawy poprzez ich niezastosowanie, polegające na nieustosunkowaniu się do wszystkich
dowodów i twierdzeń powoda podniesionych w toku postępowania antymonopolowego, zaniechanie wszechstronnego
rozważenia tego materiału, jak również wnioskowaniu nie uwzględniającym realiów panujących na rynku, oraz wbrew zasadom
logicznego rozumowania, co skutkowało błędnym ustaleniem niektórych z elementów stanu faktycznego sprawy, a w szczególności
przyjęcie, iż: Canal+ stosował przez blisko 5 lat przyznane mu na podstawie umowy prawo pierwszeństwa; Canal+ zawierając
umowę miał świadomość oraz zamiar naruszenia konkurencji, a celem umowy było ograniczenie oraz wyeliminowanie z rynku
przedsiębiorców nie objętych umową; PZPN jest przedsiębiorcą; Canal+ osiągnął wymierne korzyści finansowe wynikające
z przyznanej mu opcji pierwszeństwa; beneficjentem antykonkurencyjnego porozumienia był głównie Canal+.
W uzasadnieniu odwołania powód podniósł, że PZPN nie jest przedsiębiorcą, a zatem pozwany nie był uprawniony do wszczynania
postępowania i jego prowadzenia w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W opinii powoda, pozwany nie tylko błędnie ustalił rynek właściwy, ale także, zakładając nawet, że rynek właściwy został
zdefiniowany prawidłowo, nieprawidłowo ustalił udział Canal+ w tym rynku.
Zdaniem powoda, mając na względzie stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie definiowania rynku właściwego obrotu
prawami do transmisji imprez sportowych, jak również poziom substytucyjności transmisji różnych meczów piłki nożnej, pozwany
zawężył rynek właściwy produktowo związany z transmisją imprez sportowych jedynie do obrotu prawami do transmisji meczów piłki
nożnej ligi polskiej.
Ponadto, zdaniem powoda, wnioski wysnuwane przez pozwanego w decyzji są wybiórcze, zbyt daleko idące i prowadzą do mylnej
konstatacji, iż Komisja dopuszcza możliwość węższego definiowania rynku ograniczonego tylko do rozgrywek krajowych, a co za tym
idzie do nieuzasadnionego zawężenia rynku właściwego w przedmiotowej sprawie do krajowego rynku obrotu prawami do transmisji
meczów piłki nożnej ligi polskiej.
Zdaniem powoda, gdyby rynek właściwy w przedmiotowej sprawie został wyznaczony na podstawie orzecznictwa Komisji
Europejskiej, byłby to rynek transmisji rozgrywek piłkarskich rozgrywanych regularnie w ciągu roku, co w praktyce dotyczyłoby
głównie krajowych meczów pierwszych i drugich lig oraz rozgrywek pucharowych, a także Ligi Mistrzów UEFA oraz Pucharu UEFA.
Powód podkreślił, że na tak zdefiniowanym rynku prowadzi działalność gospodarczą nie tylko Canal+, ale także Polsat Sport oraz
Telewizja Polska. Bogatą ofertę transmisji meczów piłkarskich ma także Eurosport. Ponadto, zdaniem powoda, udział Canal+ oraz
Canal+ Sport w oglądalności rozgrywek piłki nożnej w 2005 r. w stosunku do innych kanałów nadających substytucyjne transmisje
wynosi odpowiednio: 0,16% i 0,10%, dlatego należy uznać, że jego udział w rynku nie jest istotny.
Powód podniósł także, że oświadczenia Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat S.A. oraz Telewizji TVN S.A., nie mogą być
miarodajnym dowodem w sprawie, a wyciągnięte przez pozwanego wnioski stanowią nadinterpretację wypowiedzi udzielonych przez
przedstawicieli powyższych telewizji.
Ustalając rynek właściwy pozwany, zdaniem powoda, oparł się na oświadczeniach dotyczących kwestii substytucyjności meczów
piłki nożnej w lidze polskiej w stosunku do meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. Powód podniósł, że pozwany dokonał
błędnej subsumpcji, polegającej na błędnym przyjęciu istnienia związku pomiędzy zaistniałym stanem faktycznym sprawy a normą
z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pozwany nie wykazał, aby antykonkurencyjny cel opcji
pierwszeństwa wynikał z treści umowy. Nie przedstawił także żadnych dowodów wskazujących na to, aby cel porozumienia wynikał
z innych zachowań stron porozumienia, które mogłyby być odczytywane jako mające na celu naruszenie konkurencji.
Powód jest zdania, że dokonana przez pozwanego interpretacja art. 5 umowy nie uwzględnia ani sytuacji mającej miejsce na tym
rynku w roku 2000, ani też nie odnosi się do pozostałych postanowień umowy. Określenie celu danego postanowienia umownego
możliwe jest wyłącznie w świetle warunków, w których określona umowa powstawała. Tych okoliczności pozwany nie wziął, zdaniem
powoda, pod uwagę, a w uzasadnieniu decyzji nie wyjaśnił, dlaczego nie zasługiwały one na uwzględnienie.
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Ponadto powód podniósł, że wprowadzenie do umowy opcji pierwszeństwa umożliwiło Canal+ ochronę interesu, jakim było i jest
zapewnienie ciągłości w oferowaniu programów. Przyznanie Canal+ prawa pierwszeństwa do uzyskiwania licencji było zatem w pełni
uzasadnione zarówno kosztami ponoszonymi przez powoda, jak też rzeczywistym stworzeniem produktu, który następnie objęty
został licencją.
Powód zaznaczył, że gdyby strony porozumienia z 2000 r. miały zamiar lub świadomość ograniczenia konkurencji, z pewnością
informacja o prawie Canal+ nie znalazłaby się w zaproszeniu do przetargu zorganizowanym przez agencję „Sport Five” w 2004 r.,
co naraziło PZPN na zarzut stosowania porozumień antykonkurencyjnych. Fakt ten przemawia, zdaniem powoda, jednocześnie za tym,
iż w chwili zawierania umowy żadna z jej stron nie tylko nie miała świadomości zawierania klauzuli naruszającej konkurencję, ale także
brak jest podstaw do przyjęcia, że strony mogły przewidywać, że postanowienie to może być traktowane jako naruszające
konkurencję.
Za błędne uznać również należy, w ocenie powoda, twierdzenie pozwanego, aby opcja pierwszeństwa wywołała negatywny dla
przedsiębiorców skutek w postaci naruszenia konkurencji. Powód stanął na stanowisku, że wykonanie umowy przez strony nie
doprowadziło do eliminacji czy też ograniczenia konkurencji. Canal+ nie skorzystał bowiem nigdy z przysługującej mu opcji
pierwszeństwa. Konstrukcja taka, w ocenie powoda, sprawia, że podmioty gospodarcze zainteresowane uzyskaniem licencji muszą
konkurować ze sobą pod względem oferowanych warunków uzyskania licencji, a w szczególności ceny. W przypadku skorzystania
z prawa pierwszeństwa, Canal+ musiałby spełnić warunki finansowe zaproponowane przez inny podmiot i im dorównać.
Zdaniem powoda, dysponowanie prawem pierwszeństwa nie oznaczało jednak, iż Canal+ posiadał prawo wyłączności na zawarcie
samej umowy z PZPN, gdyż oferenci mieli niczym nie ograniczoną możliwość składania ofert, a PZPN miał pełną dowolność w wyborze
oferenta i prowadzenia negocjacji w celu wyłonienia najlepszej oferty, która mogła okazać się poza zasięgiem finansowym Canal+.
Żadne także z postanowień umowy nie wyłączało któregokolwiek z przedsiębiorców od ubiegania się o uzyskanie stosownej licencji.
W opinii powoda, przysługujące Canal+ prawo pierwszeństwa stanowi swego rodzaju umowne prawo pierwokupu. Fakt ten
potwierdza także, zdaniem powoda, sam pozwany w pismach z dnia 24 stycznia 2006 r. kierowanych do TVP, TVN i Polsat.
Zdaniem powoda, zarzucane Canal+ i PZPN działania nie wywołały ani też nawet potencjalnie nie mogły wywołać skutku w postaci
ograniczenia lub wyłączenia konkurencji. W opinii powoda, sama opcja pierwszeństwa nie powoduje naruszenia interesów
konsumentów, bowiem ma wpływ wyłącznie na możliwość uzyskania licencji, a nie na sposób jej wykonywania i nie przekłada się na
prawa konsumentów.
Powód zaznaczył, że ani umowa, ani zaproszenie do przetargu w pkt 4.6 nie wyłączało udzielenia sublicencji na transmisję, co
oznacza, że podmioty, które nie uzyskały licencji mogły wystąpić o sublicencję i na jej podstawie transmitować mecze polskiej ligi.
Okoliczność ta, zdaniem powoda, potwierdza jednocześnie bezzasadność zarzutu Prezesa UOKiK, aby udzielenie w umowie prawa
pierwszeństwa przyczyniło się do zawężenia nie tylko kręgu potencjalnych podmiotów uprawnionych do uzyskania praw z licencji, ale
też zmniejszenia liczby widzów, którzy mogliby posiadać dostęp do transmisji rozgrywek.
Powód podniósł, że biorąc pod uwagę ukształtowane orzecznictwo sądowe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie
został naruszony interes publiczny - wyraźnie ustalony i skonkretyzowany interes dotyczący ogółu. W takim wypadku wydanie decyzji
przez pozwanego również pozbawione było podstaw prawnych.
Błędne natomiast ustalenie przez pozwanego niektórych z elementów stanu faktycznego (w szczególności przyjęcie, iż
kwestionowana praktyka trwała blisko 5 lat), a następnie dokonanie błędnej subsumpcji prawnej spowodowało, zdaniem powoda, że
pozwany w sposób niewłaściwy zastosował reguły dotyczące nakładania oraz miarkowania wysokości kar.
Powód podkreślił, że pozwany nie udowodnił, ani osiągniętych przez Canal+ korzyści, ani wysokości korzyści potencjalnych, które
mógł uzyskać stosując opcję pierwszeństwa. Dla wykazania bowiem, czy powyższe korzyści przypadły powodowi, pozwany powinien
był ustalić, czy w sytuacji gdyby umowa nie zawierała opcji pierwszeństwa, to przychody Canal+ z transmisji meczów ligi polskiej
byłyby niższe. Tego rodzaju wnioski - nie poparte rzeczowymi dowodami - nie mogą, w ocenie powoda, stanowić podstawy nałożenia kary.
Ponadto, zdaniem powoda, pozwany nie wykazał, iż pozostałe podmioty działające na rynku odniosły wymierne straty z powodu
przyznanej powodowi opcji pierwszeństwa, które uzasadniałyby ich wystąpienie przeciwko Canal+ o odszkodowanie. W ocenie
powoda, pozwany nie uwzględnił powyższych okoliczności, a błędnie ustalony przez niego stan faktyczny sprawy doprowadził do
nałożenia na powoda niczym nieusprawiedliwionej kary.
Powód jest zdania, że pozwany błędnie także przyjął, iż stwierdzona przez niego praktyka trwała przez blisko 5 lat i została
przerwana dopiero w momencie przeprowadzenia przez PZPN przetargu na nabycie licencji.
Powód podniósł, że w zaskarżonej decyzji pozwany nie tylko nie wziął pod uwagę okoliczności przemawiających za odstąpieniem
od wymierzenia kary, ale także okoliczności przemawiających za znacznym jej obniżeniem. Określając stopień naruszenia, pozwany
powinien był wykazać wpływ klauzuli pierwszeństwa na naruszenie konkurencji.
Powód nie zgodził się jednocześnie z twierdzeniem pozwanego, aby Canal+ można było przypisać winę. Zdaniem powoda, opcja
pierwszeństwa nie mogła ograniczać innym przedsiębiorcom prawa złożenia przez nich bardziej konkurencyjnej oferty, gdyż ze swej
natury mogła znaleźć zastosowanie dopiero po wpłynięciu ofert innych przedsiębiorców. Ponadto, zdaniem powoda, w chwili
składania ofert w trakcie przetargu przedsiębiorcy mieli świadomość istnienia prawa pierwszeństwa, w związku z czym wiedzieli, że
aby uzyskać stosowne prawa z licencji, muszą złożyć bardzo korzystną ofertę, której nie zdoła przebić Canal+. Opcja pierwszeństwa,
w opinii powoda, nie wyłączała zatem, ani nie utrudniała pozostałym konkurentom składania atrakcyjnych i konkurencyjnych ofert.
Powód podniósł, że pozwany nie udowodnił, aby Canal+ i PZPN kierowali się zamiarem w postaci ograniczenia konkurencji, który
pozwoliłby przypisać Canal+ winę, ani też nie wykazał na czym polegać by miało niezawinione zachowanie Canal+ skutkujące
naruszeniem konkurencji. W ocenie powoda, gdyby celem Canal+ było ograniczenie konkurencji, klauzula ta nie byłaby podana do
wiadomości w warunkach przetargowych pozostałym przedsiębiorcom.
Nie można także uznać, zdaniem powoda, aby nałożona na niego kara była adekwatna do stopnia zagrożenia interesu publicznego.
O interesie publicznym można mówić jedynie w razie łącznego naruszenia interesów konkurentów rynkowych i konsumentów,
natomiast w przedmiotowej sprawie interes widzów nie został naruszony.
W ocenie powoda, w niniejszej sprawie można odnieś wrażenie, że nałożona na niego kara była sankcją wynikającą z tego, że
Canal+ nigdy nie stosował opcji pierwszeństwa.
Powód podniósł także, że przyjęta przez pozwanego definicja rynku właściwego jest niewłaściwa, przez co błędnie również
określony został udział Canal+ na tym rynku. Okoliczność ta przełożyła się natomiast na wysokość nałożonej na powoda kary. Ustalając
rynek właściwy oraz udział Canal+ w tym rynku pozwany, w opinii powoda, pominął ustalone we wspólnotowym prawie konkurencyjnym
zasady.
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Pozwany w odpowiedzi na odwołania PZPN i Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej
decyzji i wniósł o oddalenie odwołań w całości i zasądzenie od powodów kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa
procesowego, według norm przepisanych.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny.
Bezspornym w sprawie jest, że Polski Związek Piłki Nożnej oraz Polska Korporacja Telewizyjna zawarli w dniu 27 lipca 2000 r.
umowę licencyjną, która przyznała tej ostatniej wyłączną licencję na wykonywanie praw medialnych do rozgrywek I i II ligi polskiej,
Pucharu Polski oraz Pucharu Ligi Polskiej przez sezony 2000/2001 do 2005/2006. W art. 5 pkt 1 zawarta umowa zawierała klauzulę
o następującej treści: „Przyznanie opcji. PZPN nieodwołalnie przyznaje PKT prawo pierwszeństwa do uzyskania wyłącznej licencji na
wykonywanie Praw w sezonach 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. 2. Wykonanie opcji. Opcja zostaje wykonana
w następujący sposób: (a) w przypadku otrzymania przez PZPN, w czasie trwania niniejszej umowy oferty (ofert) nabycia Praw lub
uzyskania licencji na wykonywanie Praw, PZPN zawiadomi PKT o takiej ofercie (ofertach), wskazując jej warunki (dalej
„Zawiadomienie”) najpóźniej w terminie 60 dni, lecz nie wcześniej niż 90 dni przed wygaśnięciem niniejszej Umowy. W terminie 30 dni
od otrzymania Zawiadomienia PKT poinformuje PZPN o wykonaniu Opcji i zawrze z PZPN nową umowę o udzieleniu wyłącznej licencji,
na okres objęty Opcją, na warunkach takich, jak określone w najkorzystniejszej ofercie złożonej PZPN w dobrej wierze przez jakikolwiek
inny podmiot.”
Prawa wynikające z ww. umowy w dniu 28 lutego 2002 r. zostały przeniesione na Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. i obejmowały wszelkie
wyłączne prawa do udostępniania dowolnej widowni przebiegu każdego z meczów piłkarskich w całości lub części, jak również
wyłączność na tzw. dostęp do informacji na wszelkich polach eksploatacji. Licencję przyznano na okres od sezonu 2000/2001
(w przypadku meczów ligowych), 2001/2002 (mecze Pucharu Polski) i 2002/2003 (mecze Pucharu Ligi Polskiej) do sezonu 2004/2005,
a umowa przewidywała możliwość objęcia licencją sezonów 2005/2006 do 2008/2009.
W dniu 15 listopada 2004 r. PZPN zaprosił nadawców telewizyjnych i internetowych do udziału w przetargu na prawa audiowizualne
do meczów ligowych na sezony od 2005/2006 do 2007/2008. Licencje na prawa medialne zostały podzielone na 6 pakietów. Canal+ nie
skorzystał z prawa pierwszeństwa, gdyż jego oferta na zakup Pakietu Głównego Transmitującego (obejmującego prawo do transmisji
telewizyjnych wszystkich meczy ekstraklasy w sezonie oraz wielokrotnych retransmisji tych meczów, a także wyprodukowania
skrótów meczów z danej kolejki oraz tzw. migawek, a ponadto 15 meczów II ligi) była najwyższa.
We wrześniu 2005 r. Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sporządził
raport z badań opinii publicznej w obszarze piłki nożnej pod tytułem „Badanie poziomu preferencji w obszarze piłki nożnej”, formułując
wnioski, że mecze piłki nożnej stanowią odrębną kategorię produktową, która jest niejednorodna. Daje się w niej wyodrębnić trzy
grupy: „piłka z wyższej półki” (Liga Mistrzów i Puchar UEFA), „mecze reprezentacji” i „liga polska” (I i II liga oraz rozgrywki o Puchar
Polski). Grupy te nie stanowią względem siebie substytutów.
W ocenie Sądu, faktami nie mającymi znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie są: brak możliwości TVP co do
transmitowania meczów ligi polskiej w 2000 r., sytuacja klubów przed 2000 r. (w tym ich zasoby finansowe i majątek) i wysokość kwot
otrzymywanych przez nie z tytułu transmisji po 2000 r. oraz ich potrzeb finansowych, poczynione przez Canal+ nakłady na rynek piłki
nożnej i efekty tych nakładów.
Dla zakazu zawartego w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów brak jest
wyłączeń wynikających z „korzyści publicznych” wynikających z zawartego porozumienia. Powoływanie się na korzyści wynikające
z zawartej umowy zawierającej przedmiotowy zapis pozostaje bez znaczenia dla dopuszczalności jego stosowania. Znaczenia też nie
ma fakt, czy w 2000 r. PZPN posiadał alternatywnego kontrahenta na nabycie praw do transmisji, gdyż przedmiotem stwierdzonej
w decyzji niedozwolonej praktyki nie był wybór PKT i zawarcie z nim umowy, a jedynie klauzula tzw. opcji.
Wnioski PZPN i Canal+ o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków Andrzeja P., Janusza B., Zbigniewa K. i Jacka O.,
zgłaszane na powyższe okoliczności należało zatem oddalić.
Oddalić należało również wnioski PZPN i Canal+ o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego „w celu właściwego zdefiniowania
rynku właściwego, a następnie obliczenia w oparciu o te badania udziału, jaki przypada w tym rynku Canal+”, gdyż wnioski te nie
zawierały oznaczenia żadnego konkretnego faktu, który miałby być w ten sposób dowodowy. Dowód z opinii biegłego, jak każdy inny
dowód, służy wyłącznie potwierdzeniu (lub nie) istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy faktu (art. 227 Kpc), nie zaś pozyskaniu wiedzy,
czy fakty takie istnieją czy nie. Nadto, należy mieć na uwadze, że zarówno wyodrębnienie rynku właściwego, jak i udziału w nim
poszczególnych podmiotów stanowi element oceny prawnej, dokonywanej w ramach przepisów art. 6 ust. 1 i art. 4 pkt 8 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Także wniosek Canal+ o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego „co do prawidłowości sporządzenia raportu ustalającego rynek
właściwy, a przygotowanego przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor”, nie zawiera oznaczenia żadnych skonkretyzowanych
faktów, np. w postaci przyjęcia błędnej metody badawczej, sprzeczności wniosków itp. Nadto, należy mieć na względzie, że wniosek
odwołania dotyczy weryfikacji dowodu przeprowadzonego w postępowaniu administracyjnym, co jest bez znaczenia przed Sądem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzącym postępowanie pierwszoinstancyjne.
Wniosek PZPN o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka Zbigniewa B. na okoliczność, że celem umowy z 2000 r. nie było
eliminowanie konkurencji z rynku transmisji telewizyjnych, należało oddalić jako spóźniony w świetle art. 479 §1 Kpc.
W tym stanie faktycznym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
W pierwszym rzędzie należy uznać za chybiony zarzut niewłaściwego zastosowania ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 1 kwietnia 2001 r. do stanu faktycznego mającego miejsce w lipcu 2000 r. Należy bowiem
mieć na względzie, że porozumienie dotyczące tzw. opcji istniało pomiędzy stronami także po 1 kwietnia 2001 r., aż do 2 lutego 2005 r.
Stan porozumienia powstał wprawdzie pod rządami ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów, jednak ani art. 4 pkt 4 tej ustawy, ani art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów
nie odnoszą zawartego w tych przepisach zakazu jedynie do momentu zawarcia porozumienia, lecz do całego stanu, w którym
porozumienie takie istniało. Skoro więc klauzula opcji wiązała strony po 1 kwietnia 2001 r., Prezes UOKiK miał podstawy do zastosowania
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nie było to stosowanie ustawy z mocą wsteczną.
Za chybione należy uznać zarzuty, że Polski Związek Piłki Nożnej nie jest przedsiębiorcą. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera w art. 4 pkt 1 definicję ustawową pojęcia przedsiębiorcy, tzw. rozszerzoną. W myśl tego
przepisu, przedsiębiorcą jest nie tylko przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.), obecnie: przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), ale m.in. także osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o działalności gospodarczej.
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Zauważyć też należy, że o uznaniu podmiotu za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
decyduje nie wpis do rejestru przedsiębiorców, ale spełnianie kryteriów określonych w definicji przedsiębiorcy zawartej w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest zatem osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
(art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), tzn. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany
i ciągły. Zarobkowy charakter odnosi się zatem do prowadzonej konkretnej działalności, a nie celu samego podmiotu. Nie ma też
znaczenia, że dochody z działalności powód PZPN przeznacza na realizację celów statutowych.
Polski Związek Piłki Nożnej jest osobą prawną i prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły zarobkową działalność usługową
w zakresie sprzedaży praw do transmisji meczów ligowych i Pucharu Polski w piłce nożnej.
Nawet gdyby uznać, że sprzedaż powyższych praw ma charakter incydentalny (co w ocenie sądu nie ma miejsca z uwagi na stałe
wykonywanie przez PZPN obowiązków wynikających z zawartej umowy), to należy mieć na względzie, że stosownie do art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), w zakresie organizacji i prowadzenia
współzawodnictwa sportowego (a więc i organizacji obsługi medialnej), Polski Związek Piłki Nożnej wykonuje zlecone zadania
o charakterze publicznym. Zatem jako organizator takich usług odpowiada definicji zawartej w art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Odnosząc się do zarzutów błędnego ustalenia rynku właściwego i udziału w nim stron, zważyć należało, że zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, rynkiem właściwym w rozumieniu ustawy, jest rynek towarów, które ze względu na ich
przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze,
na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen
i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela stanowisko zajęte przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 2 kwietnia 2003 r.
(sprawa COMP/M.2876 - Newseorp/Telepiti), że w ujęciu produktowym, wyłączne prawa do transmisji rozgrywek piłkarskich
w zakresie corocznych rozgrywek z udziałem drużyn krajowych, w ramach narodowej ligi i pucharów oraz Ligi Mistrzów UEFA i Pucharu
UEFA nie znajdują substytutów. Wskazuje na to m.in. fakt, że ten typ rozgrywek stanowi samoistny motor dla rozwoju płatnej telewizji,
tworząc grupę ich stałych odbiorców (por. decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 kwietnia 2001 r. - UEFA's broadcasting regulations).
Należy jednak mieć na uwadze, co pomijają odwołujący się, że ta grupa produktów, na rynku polskim jest zróżnicowana pod
względem ceny i bariery dostępu. Rozgrywki I i II ligi polskiej oraz Pucharu Polski, rozpowszechniane są, co jest faktem powszechnie
znanym, w formie kodowanej, w ramach płatnej telewizji, zaś rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA i Pucharu UEFA w formie bezpłatnej,
ogólnie dostępnej. Konkurencja pomiędzy transmisjami piłkarskimi rozgrywek lig polskich i Pucharu Polski a rozgrywkami Ligi
Mistrzów UEFA i Pucharu UEFA może potencjalnie istnieć tylko w ramach grupy odbiorców, którzy są abonentami posiadającymi
odpowiedni pakiet programowy Cyfra+ i związane z tym techniczne możliwości jego odbioru, a także skłonnymi ponosić dodatkową
opłatę (min. ok. 70 zł/miesiąc). Ponadto, nie można mówić o konkurencyjności bezpośrednich transmisji tych rozgrywek, gdyż
odbywają się one w różnych terminach (fakt powszechnie znany).
Niezależnie od powyższego, zdaniem Sądu, w przypadku zakazanych porozumień, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, określenie rynku właściwego i udziału w nim porozumiewających się podmiotów ma znaczenie
drugorzędne, wpływające na treść zawartego w tym przepisie zakazu wyłącznie w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. Okoliczność, że porozumienie podlega wyłączeniu spod zakazu zawartego w art. 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów z przyczyn określonych w art. 6 ust. 1 tej ustawy, stanowi fakt, z którego skutki prawne
wywodzą uczestnicy porozumienia. Stosownie więc do treści art. 232 Kpc w zw. z art. 81 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, powodowie powinni wskazać produkty stanowiące substytuty, a także wskazać, że wielkość ich udziału na tak
określonym rynku właściwym nie przekracza 10%, zgłaszając w tym zakresie stosowne dowody.
W rozpoznawanej sprawie powodowie twierdzeń takich nie przedstawili, ograniczając się do nieuzasadnionego stanowiska, że
powinien zrobić to biegły. Podkreślenia wymaga również fakt, że powodowie nie wskazywali, iż na sugerowanym przez nich rynku
właściwym, obejmującym transmisje meczów piłki nożnej w ogóle, transmisje meczów I i II ligi polskiej i Pucharu Polski stanowią mniej
niż 10%.
W kontekście powyższego, zważyć należało, że przeprowadzony w toku postępowania antymonopolowego dowód z opinii
Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor dotyczy jedynie preferencji konsumentów, a zatem nie wyznacza rynku właściwego i nie ustala
pozycji rynkowej powodów. Preferencje konsumentów są zaś jedynie jednym z elementów definicji rynku właściwego. Samej ustalonej
w opinii struktury preferencji, powodowie nie kwestionują. Bezzasadny jest przy tym zarzut, że sporządzający raport Instytut Pentor nie
jest jednostką naukową. Stosownie bowiem do art. 49 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może zwrócić się
o opinię także do osoby prawnej wyspecjalizowanej w danej dziedzinie.
Odnosząc się do zarzutów błędnego ustalenia, że celem oraz skutkiem było naruszenie konkurencji na rynku właściwym, zważyć
należało, że wobec braku zgłoszonych w ustawowym terminie wniosków dowodowych, należało uznać, że cel i intencje
kwestionowanej klauzuli, odnoszącej się do tzw. opcji, odpowiadają zapisanej treści.
W ocenie Sądu, powodowie jako racjonalni przedsiębiorcy, musieli mieć na względzie, że wprowadzenie „opcji” służyło
wydłużeniu czasu trwania umowy z 2000 r. aż do sezonu 2008/2009. Przyjęte rozwiązanie wyraźnie preferowało Canal+ przy
nabywaniu praw audiowizualnych do meczów ligowych na sezony od 2005/2006 do 2008/2009, gdyż zawarcie umowy z innym
podmiotem było uzależnione od woli tego podmiotu, który decydował o skorzystaniu z opcji. Uprzywilejowanie to mogło być większe,
jeżeli warunki ewentualnego przetargu na przedmiotowe prawa audiowizualne nie przewidywałyby możliwości poprawiania ofert.
W takim bowiem przypadku, Canal+ nie był zmuszony do składania konkurencyjnej oferty, gdyż prawo opcji dawało mu zwycięstwo
w przetargu.
Zdaniem Sądu, nie jest możliwe, aby zarządy Polskiej Korporacji Telewizyjnej, a następnie Canal+, nie miały świadomości, że
zawarta umowa praktycznie gwarantuje im posiadanie wyłącznych praw audiowizualnych do relacji telewizyjnych I i II ligi polskiej oraz
Pucharu Polski do 2009 r. Ta wyłączność powodowała, że żaden inny podmiot chcący podjąć działalność na rynku płatnej telewizji nie
miał możliwości oparcia swojej strategii rozwoju na „motorze” , jakim bezsprzecznie są transmisje rozgrywek I i II ligi krajowej w piłce
nożnej. Nie jest też możliwe, że PKT (a później Canal+), zadała sobie tyle trudu w pozyskanie praw do transmisji tych rozgrywek,
angażując znaczne środki finansowe (na co powodowie sami się powołują), nie mając przeświadczenia, że zostanie to
skompensowane stosownymi zyskami. Opierając się na życiowym doświadczeniu, należy też uznać, że nie jest możliwe aby
profesjonalnemu operatorowi nie była znana praktyka płatnych telewizji (wskazana w powołanej wyżej decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 2 kwietnia 2003 r.) opierania strategii rozwoju na tego rodzaju programach.
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W konsekwencji, należy uznać za trafne i przekonujące domniemanie pozwanego, że zarząd Canal+ miał pełną świadomość, że
wyłączając dostęp do przedmiotowych praw medialnych innym potencjalnym konkurentom, w istotny sposób ogranicza im możliwość
podjęcia konkurencji.
W ocenie Sądu, nie ma znaczenia, że Canal+ nie skorzystał z prawa opcji, ponieważ złożył najkorzystniejszą ofertę, gdyż sama
informacja, że podmiot ten posiada zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję w ewentualnym przetargu na prawa audiowizualne do
meczów ligowych na sezony od 2005/2006 do 2008/2009 powodowała, że potencjalni konkurenci nie mogli liczyć na zwycięstwo
w nim. Zwłaszcza, że Canal+, dłużej działający na rynku, mający już częściowo zamortyzowane poczynione nakłady, a także
dysponujący rozbudowaną siecią dystrybucji oraz stałych odbiorców, dysponuje znacznie większymi możliwościami uzyskania
korzyści z nabytych praw.
Zawarcie w umowie z 2000 r. klauzuli opcji miało zatem, w ocenie Sądu, charakter antykonkurencyjny i jako takie godziło w interes
publiczny, ograniczając możliwość powstania konkurencji na powiązanym rynku płatnej telewizji. Konsumenci zostali zatem
pozbawieni możliwości osiągnięcia korzyści, jakie wynikają z konkurencji (powstanie optymalnej relacji ceny do jakości). Bez wątpienia,
zdaniem Sądu, beneficjentem takiego stanu rzeczy był Canal+, dla którego utrudnienie wejścia na rynek oznaczało, że nie był
zmuszony podjąć walki konkurencyjnej.
W ocenie Sądu, brak jest podstaw do odnoszenia przedmiotowej klauzuli do relacji z Telewizją Polską S.A., gdyż nie działa ona na
rynku telewizji płatnej.
Odnosząc się do wymierzonych kar pieniężnych, zważyć należało, że fakt zawarcia zakazanego w art. 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów porozumienia, uzasadniał nałożenie na strony tego porozumienia kar pieniężnych, stosownie do art. 101
ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za celowością nałożonej kary przemawia fakt, że istnienie przedmiotowej klauzuli opcji oddziałuje na
konkurencję na rynku w taki sposób, że jest mało prawdopodobne wystąpienie przez poszkodowane podmioty z roszczeniami.
Udowodnienie tego np. przez podmiot, który z tego powodu zrezygnował z wejścia na rynek, napotykałoby istotne trudności
dowodowe.
Wysokość nałożonych kar w pełni odzwierciedla czas trwania porozumienia, jak i stopień naruszenia interesu publicznego
i konkurencji. Podnieść należy dodatkowo, że kwestionowane porozumienie obejmowało wyłączność na wszystkie formy przekazu,
ograniczając jednocześnie prawo do uzyskania informacji publicznej. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. nakłada na związki sportowe,
jako podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie organizacji sportu kwalifikowanego, obowiązek udostępnienia informacji
o sprawach publicznych, jakimi są zawody sportowe, w tym również w formie przetworzonej, a także przekształconej w formę
wskazaną przez wnioskodawcę (art. 1-4 oraz 14 i 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
W ocenie Sądu, nałożona na PZPN kara będzie rzutować na realizację zadań publicznych, co uzasadnia zmniejszenie jej o połowę,
stosownie do wniosku powoda.
Biorąc powyższe względy pod uwagę, zaskarżoną decyzję należało w pkt II zmienić, poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej
do kwoty 221.999,37 zł, oddalając obydwa odwołania w pozostałej części jako bezzasadne (art. 479 Kpc). Mając na względzie treść
powyższego rozstrzygnięcia, zważyć należało, że stosownie do art. 49 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK
może zwrócić się o opinię także do osoby prawnej wyspecjalizowanej w danej dziedzinie. Istniały zatem formalne podstawy do
zaliczenia związanych z tym kosztów do kosztów postępowania.
Odnosząc się zaś do samej jego wysokości, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, że powód, zarzucając, iż sporządzona
opinia składa się z kilku slajdów z danymi i zaledwie kilku stron opracowania, pomija, że sporządzenie pisemnej opinii poprzedziło
przeprowadzenie sondażu na 1000-osobowej grupie badawczej, a następnie opracowanie uzyskanych tą drogą wyników. Należy też
zauważyć, że przedstawiony zarzut zawyżenia kosztów opinii ma charakter gołosłowny, a powód PZPN nie wskazuje, że koszt
opracowania analogicznej opinii jest z zasady niższy.
Z tych względów zażalenie należało oddalić jako bezzasadne (art. 47931a §1 Kpc).
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu (art. 98 Kpc).
23
Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2007 r.
1.

Wyrok z dnia 26.10.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 42/05) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 9.11.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 68/05) w sprawie z odwołania Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 20 w niniejszym numerze Dziennika).
3. Wyrok z dnia 16.11.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 66/05) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Grajewie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 16.11.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 77/05) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego
w Katowicach, Stowarzyszenia Kierowców Tele Taxi w Katowicach, Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 23.11.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 92/05) w sprawie z odwołania Hańcza s.c. S&J N. w Suwałkach przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 30.11.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 103/06) w sprawie z odwołania STOEN S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 5.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 113/05) w sprawie z odwołania Stanisława P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 7.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 11/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Kielce przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 12.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 100/05) w sprawie z odwołania Media Markt Polska Sp. z o.o. w Lublinie Sp. k.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 12.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 121/05) w sprawie z odwołania Tesco Polska Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 12.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 13/06) w sprawie z odwołania Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec Sp. z o.o.
w Gdańsku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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12. Wyrok z dnia 14.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/05) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Sosnowcu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Wyrok z dnia 14.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 93/05) w sprawie z odwołania Bożeny M. i Marka M. Apteka przy Ratuszu Centrum Farmaceutyczne s.c. w Białymstoku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 15.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 35/06) w sprawie z odwołania VECTRA S.A. w Gdyni przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 19.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 123/05) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Sejny przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 19.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 4/06) w sprawie z odwołania Ogólnopolskiego Akademickiego Związku
Zawodowego w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 19.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 15/06) w sprawie z odwołania Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 21 w niniejszym numerze Dziennika).
18. Wyrok z dnia 19.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 47/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19. Wyrok z dnia 20.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 119/00) w sprawie z odwołania Gminy Gliwice przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 20.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 120/05) w sprawie z odwołania Bogusława W. i Zbigniewa W. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 28.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/05) w sprawie z odwołania Gminy Strzegom przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 28.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 111/05) w sprawie z odwołania Prokuratora Okręgowego w Łomży przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
23. Wyrok z dnia 29.12.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 122/05) w sprawie z odwołania Powszechnej Agencji Internet PAI S.A. w Łodzi
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
24. Wyrok z dnia 10.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 1/06) w sprawie z odwołania TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25. Wyrok z dnia 16.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 18/06) w sprawie z odwołania Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
26. Wyrok z dnia 17.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 29/06) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Oborniki przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
27. 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.
28. Wyrok z dnia 24.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 86/06) w sprawie z odwołania Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Sobuczynie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
29. Wyrok z dnia 25.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 37/06) w sprawie z odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw
Mieszkańców w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
30. Wyrok z dnia 25.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 55/06) w sprawie z odwołania Remondis Opole Sp. z o.o. w Opolu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
31. Wyrok z dnia 31.01.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 98/05) w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
32. Wyrok z dnia 7.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 58/06) w sprawie z odwołania Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Jastrzębiu Zdroju przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
33. Wyrok z dnia 7.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 60/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Budownictwa i Obrotu
Towarowego Fronton Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
34. Wyrok z dnia 14.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 98/06) w sprawie z odwołania PZPN w Warszawie oraz Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 22 w niniejszym numerze Dziennika).
35. Wyrok z dnia 21.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 30/06) w sprawie z odwołania Małgorzaty Ł. i Józefa Ł. przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
36. Wyrok z dnia 21.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 104/06) w sprawie z odwołania Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w Piasecznie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
37. Wyrok z dnia 28.02.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 93/06) w sprawie z odwołania Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.
w Zamościu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
38. Wyrok z dnia 5.03.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 109/06) w sprawie z odwołania Philips Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
39. Wyrok z dnia 9.03.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 20/06) w sprawie z odwołania Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
24
WYROK
z dnia 16 listopada 2006 r.
w sprawie z odwołania Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 554/06)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2006 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwołania Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę
konkurencji, na skutek apelacji powoda odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt XVII Ama 50/04:
I. oddala apelację,
II. zasądza od Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 270 zł
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
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UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie
Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 maja 2002 r.,
Nr DDF-31/2002, uznającej za praktykę ograniczającą konkurencję na rynku usług notarialnych zawarcie porozumienia, polegającego na
zamieszczeniu w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza, wprowadzonym w drodze uchwały Nr 19/97 Krajowej Rady Notarialnej z dnia
12 grudnia 1997 r., postanowienia §26 pkt 2, uznającego „przyciąganie” klientów poprzez proponowanie im niższego wynagrodzenia
za usługi notarialne, za przejaw nieuczciwej konkurencji i szczególnie rażący jej przypadek oraz nakazującej zaniechanie tej praktyki, jak
również nakładającej na Krajową Radę Notarialną karę pieniężną w wysokości 36.000 zł.
Sąd Okręgowy ustalił, że powyższa decyzja wydana została w oparciu o analizę przekazanych organowi antymonopolowemu
protokołów z wizytacji dokonanych przez notariuszy w 7 izbach notarialnych, w latach 1998-2001, gdzie stwierdzono ok. 40
przypadków pobierania przez notariuszy opłat niższych niż maksymalne, traktując to zjawisko jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
Takie stanowisko korespondowało z zapisami uchwalonego w dniu 12 grudnia 1997 r. przez Krajową Radę Notarialną Kodeksu
Etyki Zawodowej Notariusza gdzie uznano, iż jednym z przypadków nieuczciwej konkurencji jest zachowanie notariusza, polegające na
„przyciąganiu” klientów poprzez proponowanie niższego wynagrodzenia za usługi notarialne. Naruszenie przez notariusza zasad etyki
zawodowej, objętych rzeczonym kodeksem stanowiło uchybienie mogące narazić go na odpowiedzialność dyscyplinarną.
W opinii organu antymonopolowego, notariusze wchodzący w skład samorządu notarialnego (która to przynależność ma charakter
obligatoryjny) są przedsiębiorcami, spełniającymi kryteria zawarte w art. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów i podlegają przewidzianym w niej rygorom. Natomiast Krajowa Rada Notarialna będąca, w rozumieniu tejże
ustawy związkiem przedsiębiorców ponosi odpowiedzia1ność za działania wykraczające poza ustawowe zadania samorządu notarialnego.
Przytoczony wcześniej zapis Kodeksu Etyki stanowi porozumienie naruszające art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, gdyż
celem jego jest ograniczenie konkurencji w zakresie świadczonych usług notarialnych. Wprowadzając takie postanowienie Krajowa
Rada Notarialna uniemożliwiła klientom dokonywanie swobodnego wyboru notariusza, który oferowałby swoje usługi po cenie niższej
od proponowanej przez jego konkurenta. Powyższe rozwiązanie leży w interesie korporacji zawodowej notariuszy jako całości, ale
narusza interes publicznoprawny, gdy weźmie się pod uwagę sytuację konsumenta.
Organ antymonopolowy uznał, że z przytoczonych wyżej względów działanie Krajowej Rady Notarialnej wyczerpuje znamiona
niedozwolonej praktyki monopolistycznej, naruszającej reguły wolnej konkurencji na krajowym rynku usług notarialnych. Nakazując
Radzie zaniechanie stosowania powyższej praktyki nałożył jednocześnie na ten podmiot karę pieniężną w wysokości 8,6% osiąganego
przez niego przychodu.
W złożonym od przedmiotowej decyzji odwołaniu Krajowa Rada Notarialna podniosła zarzut, że organ antymonopolowy błędnie
uznał, iż dopuściła się ona praktyk ograniczających konkurencję i nie dokonał interpretacji zakwestionowanego zapisu kodeksu
z uwzględnieniem wszystkich innych jego postanowień, pomijając wykładnię systemową. Następnie zarzuciła też, iż niedopuszczalne
było stosowanie w rozpatrywanej sprawie przepisów ustawy antymonopolowej, gdyż rynek usług notarialnych nie jest rynkiem
konkurencyjnym, lecz regulowanym, a ponadto notariusz nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 24a Prawa
o notariacie, jak i definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co w konsekwencji
oznacza, że również Krajowa Rada Notarialna nie stanowi związku przedsiębiorców.
Rozpatrując po raz pierwszy niniejsze odwołanie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskarżoną decyzję w ten
sposób, że umorzył postępowanie administracyjne.
Wniesioną od tego wyroku kasację uwzględnił Sąd Najwyższy i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego
rozpoznania.
Sąd Najwyższy nie zgodził się z poglądem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że zamieszczony w §26 ust. 2 Kodeksu Etyki
zapis jest norma ,,pustą” z uwagi na brak wskazania w stosunku do jakiego innego, wyższego wynagrodzenia odnosi się sformułowany
tam zakaz.Uznał, że zgodnie z regułami wykładni systemowej należy przyjąć, iż chodzi tu o zakaz proponowania przez notariuszy
wynagrodzenia niższego od wynagrodzenia należnego za dokonanie określonych czynności notarialnych, zgodnie ze stawkami taksy
notarialnej, ustalonej w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy - Prawo o notariacie. Oznacza to, że zakwestionowane postanowienie
zawiera w istocie normę postępowania nakazującą notariuszom traktowanie maksymalnych stawek taksy notarialnej tak, jakby
wchodziły tu w grę ceny sztywne, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z dyspozycją art. 5 Prawa o notariacie, gdzie wskazano, że
owo wynagrodzenie ustala się na podstawie umowy ze stronami czynności.
Zdaniem Sądu Najwyższego, to co w Kodeksie Etyki uważa się za szczególnie rażący przypadek nieuczciwej konkurencji
(przyciąganie klientów poprzez proponowanie niższego wynagrodzenia za usługi notarialne) pozostaje w oczywistej sprzeczności,
z zasadami funkcjonowania wolnego rynku wobec naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów i dotyczy sprawy z dyspozycji art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec naruszenia
woli ustawodawcy, wyrażonej w art. 5 Prawa o notariacie, że wynagrodzenie za usługę notarialną podlega negocjacji między
notariuszem a klientem, w granicach stawki maksymalnej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.
Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że sporny zapis Kodeksu Etyki jest nie tylko sprzeczny z obowiązującym porządkiem
prawnym, ale nosi też nieetyczne znamiona, gdyż traci z pola widzenia interesy klientów kancelarii notarialnych. Świadczy o tym
dobitnie praktyka organów samorządu terytorialnego zmierzająca do ograniczenia możliwości oferowania przez notariuszy niższych
stawek wynagrodzenia za czynności notarialne aniżeli maksymalnie stawki taryfy notarialnej.
Rozpoznając ponownie wniesione odwołanie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał je za nieuzasadnione.
W ocenie tego Sądu o bezzasadności zarzutu Krajowej Rady Notarialnej jakoby nie była ona związkiem przedsiębiorców, a notariusz nie
odpowiadał przyjętej w ustawie antymonopolowej definicji „przedsiębiorcy” przesądza stanowisko Sądu Najwyższego, że osoba
wykonująca taki zawód odpowiada wszystkim wymogom przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. b tejże ustawy.
Sąd nie podzielił również zarzuty odwołania, że wynagrodzenie notariuszy nie stanowi ceny w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy
antymonopolowej.
Natomiast za porozumienie, o który mowa w art. 5 ust. 7 powołanej ustawy należy też uznać uchwałę organu statutowego
samorządu notarialnego.
Co się tyczy wykładni §26 pkt 2 Kodeksu Etyki, to dokonał jej już Sąd Najwyższy i zgłoszone przez powoda na tę okoliczność
wnioski dowodowe Sąd Okręgowy oddalił jako zbędne.
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Bez znaczenia jest też, zdaniem tego Sądu, kwestia, czy były prowadzone postępowania dyscyplinarne w stosunku do notariuszy,
w związku z nieprzestrzeganiem przez nich zakwestionowanego zapisu, bowiem do uznania praktyki ograniczającej konkurencję (art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej) wystarczające jest samo zamieszczenie w kodeksie etyki takiego postanowienia. Poza tym
z zebranego w toku postępowania administracyjnego materiału dowodowego (protokołów powizytacyjnych) wynika, ze w przypadku
niezastosowania się notariuszy do rzeczonego zapisu było to traktowane jako uchybienie, co oznacza, że regulacja ta miała
zastosowania przy ocenie pracy notariuszy. Również przytoczone przez Sąd Najwyższy orzeczenia wskazują na fakt nawiązywania do
tego przepisu przez organy samorządu notarialnego w ich działalności statutowej.
Z powyższych względów Sąd Okręgowy zaakceptował pogląd Prezesa UOKiK, że wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej
Notariusza normy określonej w §26 ust. 2 stanowi w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej zakazaną praktykę na rynku usług
notarialnych. Natomiast wymierzona powódce kara pieniężna znajduje oparcie w art. 101 ust. 2 pkt 1 i art. 101 ust. 3 cytowanej wyżej
ustawy, a jej wysokość odpowiada przesłankom określonym w art. 4.
Dlatego też wniesione odwołanie podlegało oddaleniu przy jednoczesnym obciążeniu strony powodowej kosztami postępowania.
W złożonej od tego wyroku apelacji Krajowa Rada Notarialna zarzuciła naruszenie art. 4 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów i art. 24a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie poprzez przyjęcie, że powód jest
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy antymonopolowej, niewyjaśnienie okoliczności faktycznej mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy poprzez niezbadanie celu i zamiaru, jakie zamierzały wywołać osoby przygotowujące projekt uchwały i następnie uchwalające
ją oraz błędne ustalenie faktyczne polegające na przyjęciu, że uwagi zawarte w protokołach powizytacyjnych, obejmujące
przestrzeganie §26 pkt 2 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariuszy potwierdzają, że zakaz zawarty w tym przepisie stanowił zakazaną
praktykę organów samorządu terytorialnego ograniczającą konkurencje.
Wskazując na te zarzuty powodowa Rada wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zmianę zaskarżonej decyzji z dnia
20 maja 2002 r. przez umorzenie postępowania względnie poprzez niestwierdzenie stosowania przez ten podmiot zarzuconej jej
praktyki monopolistycznej. Jako ewentualny powód zgłosił wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.
Prezes UOKiK wnosił o oddalenie apelacji i obciążenie strony pozwanej kosztami zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja powódki nie może odnieść zamierzonych skutków prawnych.
Nie zachodzi zarzucone przez skarżącą naruszenie prawa materialnego w odniesieniu do przytoczonych w apelacji przepisów
ustaw (Prawa o notariacie oraz o ochronie konkurencji i konsumentów). Trafnie Sąd Okręgowy uznał, że notariusz (a nie powód jak
podano w apelacji) spełnia wszystkie warunki przewidziane w art. 4 ust. i lit. b ustawy antymonopolowej, aby przypisać mu status
przedsiębiorcy, na użytek postępowania przewidzianego w tej ustawie. Wykładnia systemowa całego przepisu prowadzi do wniosku,
że chodzi tu nie tylko o krąg przedsiębiorców zdefiniowany w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej
(obecnie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ale również o dalszą kategorię osób fizycznych lub
prawnych podejmujących inny rodzaj działalności. Użyty tam zwrot „a także” wskazuje na posłużenie się przez ustawodawcę
szerszym pojęciem przedsiębiorcy niż wynikałoby to z powoływanej w apelacji ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności
gospodarczej.
Poglądu Sądu Okręgowego nie może więc podważać okoliczność, że w myśl art. 24a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie notariusz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy z 1999 r. W tym miejscu należy
przytoczyć analogiczne stanowisko, jakie w kwestii legitymacji biernej podmiotu prowadzącego niepubliczną szkołę, w zakresie
nauczania policealnego (pozwanego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone) zajął Sąd Najwyższy wyroku
z dnia 9 marca 2002 r., sygn. akt I CSK 135/05 (nie publ.). Wyjaśniono tam, że w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów operuje się pojęciem przedsiębiorcy w dwojakim znaczeniu tego słowa, tj. ścisłym (kodeksowym) oraz szerszym
(ze wskazaniem na art. 4 ust. 1 lit a). Dlatego też, w opinii Sądu Najwyższego, przy ocenie legitymacji biernej pozwanej spółki nie może
ogrywać decydującej roli przepis art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym prowadzenie
szkoły nie jest działalnością gospodarczą.
Wbrew argumentacji skarżącej nie zachodzi też obawa, że zakwalifikowanie notariuszy do grona przedsiębiorców spowoduje, iż
wykonywany przez Ministra Sprawiedliwości nadzór nad ich działalnością będzie dublowany przez inny organ administracji
państwowej. Chodzi tu bowiem o różny zakres kontroli wykonywanej przez te organy. W kompetencji Ministra Sprawiedliwości nie
leży bowiem badanie, czy notariusze (lub ich związki) dopuszczają się praktyk monopolistycznych.
Przesądzenie sporu, że notariusz jest przedsiębiorcą sprawia, że samorząd notarialny jest związkiem przedsiębiorców, a Krajowa
Rada Notarialna jego organem statutowym. Na tę okoliczność zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r.
wskazując, że uchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza ma
znamiona porozumienia, rozumianego jako uchwała organu statutowego samorządu notarialnego, w myśl definicji zawartej w art. 4 pkt
4 lit. e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podlega ona zatem ocenie pozwanego Prezesa UOKiK pod kątem
przestrzegania zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Prawidłowo postąpił Sąd Okręgowy oddalając wnioski dowodowe strony skarżącej, zmierzające w kierunku wyjaśnienia celu
i zamiaru, jakie przyświecały osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i uchwalenie Kodeksu Etyki, gdy chodzi o zamieszczony tam
zapis §26 pkt 2. Wprawdzie skarżący ma rację podnosząc zarzut, że Sąd Okręgowy nie był związany, przy ponownym rozpoznaniu
sprawy, wykładnią tego postanowienia dokonaną przez Sąd Najwyższy, tym niemniej trudno zgodzić się z argumentacją, że zeznania
wskazanych wyżej osób mogłyby wnieść do sprawy nowe, istotne elementy prowadzące do przyjęcia odmiennych wniosków od tych,
jakie wysnuł Sąd Najwyższy, stosując wykładnię gramatyczną oraz systemową przedmiotowego zapisu.
Słusznie zauważa strona pozwana, w odpowiedzi na apelację, że badanie zamiaru uchwałodawców nie byłoby miarodajne,
a oparcie się na subiektywnych odczuciach tak wąskiej grupy osób nie mogło mieć tu wpływu na zmianę treści regulacji prawnej. Istota
aktów normatywnych (a taki charakter ma rozpatrywana tu uchwała) różni się w sposób zasadniczy od umów cywilnoprawnych,
będących zazwyczaj czynnościami dwustronnymi, gdzie na plan pierwszy wysuwa się kwestia wyjaśnienia zgodnego zamiaru
kontrahentów i celu umowy (art. 65 §2 Kc).
Za słusznością rozumienia sensu zakwestionowanego zapisu, w taki sposób, jak uczynił to Sąd Najwyższy, przemawia też
stanowisko osób przeprowadzających wizytacje notarialne. Skoro krytycznie ocenia się tam praktyki pobierania przez notariuszy
niższych opłat za usługi notarialne niż przewidują to stawki maksymalne, to trudno o lepszy dowód na to, że adresaci norm kodeksu
etycznego traktowali przedmiotowe uregulowanie jako zakaz stosowania w umowach z klientami kancelarii notarialnych
wynagrodzeń, które nie osiągają górnego, dopuszczalnego pułapu, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Wbrew temu, co utrzymuje w apelacji skarżący, Sąd Okręgowy nie utożsamiał działalności wizytatorów ze stanowiskiem zajmowanym
w powyższej kwestii przez organy samorządu terytorialnego.
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Za bezzasadny należało też uznać zarzut powoda, że bezpodstawnie pominięte zostały jego wnioski dowodowe mające na celu
wyjaśnienie okoliczności, czy w stosunku do notariuszy były prowadzone postępowania dyscyplinarne na podstawie §26 pkt 2
Kodeksu Etyki i ewentualnego stanowiska w tej sprawie Krajowej Rady Notarialnej.
Dla wykazania, że niedozwolona praktyka ograniczająca konkurencję miała miejsce, zbyteczne było badanie, czy zakwestionowane
postanowienie skutkowało wszczęciem, na jego tle, postępowań dyscyplinarnych wobec notariuszy nie przestrzegających zawartego
tam zakazu. Wystarczającą przesłanką stwierdzenia stosowania takiej praktyki był fakt, że sporna norma nie pozostawała w oderwaniu
od rzeczywistości i postrzegano ją jako obowiązującą wszystkich notariuszy tworzących samorząd notarialny. W tej sytuacji me może
również ostać się zarzut skarżącej, że organ antymonopolowy nie udowodnił antykonkurencyjnego celu i charakteru zapisu §26 pkt 2
Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
Reasumując, Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz ich ocenę prawną z wyjątkiem poglądu, że to
Krajowa Rada Notarialna jest związkiem przedsiębiorców, ale ta ostatnia okoliczność nie ma w sprawie istotnego znaczenia, z uwagi na
przytoczone już wcześniej stanowisko Sądu Najwyższego, jakie zaprezentował on w roku z dnia 7 kwietnia 2004 r.
W tym stanie rzeczy wniesioną apelację należało oddalić z mocy art. 385 Kpc. O kosztach postępowania apelacyjnego
rozstrzygnięto zgodnie z art. 98 i 99 Kpc w zw. z art. 391 §1 Kpc.
25
WYROK
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 504/06)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2006 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwołania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z udziałem zainteresowanych: Haliny M., Janusza M., Stefana B., Adama P., Grzegorza P., Jacka K. i Piotra K. o ochronę konkurencji, na
skutek apelacji odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
9 stycznia 2006 r., sygn. akt XVII Ama 84/04:
I. oddala apelację,
II. zasądza od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę
810 zł tytułem zastępstwa procesowego za instancję apelacyjną.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr RWA-21/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. pozwany Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po
przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego na wniosek zainteresowanych członków zespołu ,,Brathanki”:
Haliny M., Janusza M., Stefana B., Adama P., Jacka K., Grzegorza P. i Piotra K., uznał za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą
zakaz (pkt I decyzji), o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nadużywanie przez powoda Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie pozycji dominującej na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do
utworów muzycznych poprzez:
- wymuszanie na autorach, oddających utwory pod ochronę będących członkami tego stowarzyszenia, udzielenia mu wyłącznego
upoważnienia do zarządzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego
wykonania oraz nagrań mechanicznych;
- wymuszanie na autorach, oddających utwory pod ochronę niebędących członkami tego stowarzyszenia, udzielenia mu wyłącznego
upoważnienia do zarządzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego
wykonania;
- uzależnianie sprawowania zbiorowego zarządu tymi prawami na rzecz osób będących członkami tego stowarzyszenia, od oddania
w zarząd łącznie prawa udzielania zezwoleń na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania
radiowo-telewizyjne
i zakazał jej stosowania.
Ponadto, pozwany uznał za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (pkt II decyzji), nadużywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie pozycji
dominującej na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych poprzez:
- wymuszanie na autorach, oddających utwory pod ochronę niebędących członkami tego stowarzyszenia, udzielenia mu
wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie
nagrań mechanicznych i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.
- uzależnianie sprawowania zbiorowego zarządu tymi prawami na rzecz autorów, niebędących członkami tego stowarzyszenia, od
oddania w zarząd łącznie prawa udzielania zezwoleń na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania
radiowo-telewizyjne i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.
Równocześnie, pozwany nie stwierdził stosowania przez powoda (pkt III decyzji) praktyki ograniczającej konkurencję, o której
mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym
rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych poprzez ograniczanie autorom swobody określenia
warunków sprawowania przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zbiorowego zarządu ich prawami autorskimi w zakresie publicznych
wykonań oraz nagrań mechanicznych, w stopniu nieuzasadnionym potrzebami skutecznego zarządzania tymi prawami.
W związku ze stwierdzonymi praktykami, pozwany nałożył na powoda (pkt IV decyzji) karę pieniężną w wysokości 500.000 zł,
płatną do budżetu państwa.
Od powyższej decyzji w części uznającej działanie ZAiKSu za praktykę ograniczającą konkurencję (pkt l i II) powód wniósł
odwołanie, wnosząc o jej zmianę w tym zakresie i uznanie, że w zakresie objętym tą decyzją ZAiKS nie stosuje praktyk ograniczających
konkurencję, zwolnienie z nałożonej kary pieniężnej oraz o zasądzenie na naszą rzecz kosztów postępowania, zarzucając w pierwszym
rzędzie naruszenie art. 7 Kpa przez zaniechanie wszechstronnego wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

91

DZIENNIK URZĘDOWY NR 2

Zdaniem skarżącego, pozwany powierzchownie i jednostronnie ocenił okoliczności mające istotne znaczenie w sprawie, jak
również nie dokonał oceny wysuniętych zarzutów w kontekście sytuacji prawnej i faktycznej na polskim rynku praw autorskich.
Utożsamił ponadto mechanicznie i bez rozważenia specyfiki poszczególnych spraw, tendencję w praktyce Komisji Europejskiej
i Europejskiego Trybunału Sprawied1iwości, zawarte w dokumentach lub rozstrzygnięciach wydanych na tle konkretnych uwarunkowań
faktycznych i prawnych, z obowiązywaniem kategorycznie rozumianych zasad nie doznających wyjątków i mających zastosowanie
do zbiorowego zarządzania w normatywnych i rynkowych uwarunkowaniach w Polsce. Przede wszystkim, zdaniem powoda, pozwany
w całości pominął specyfikę rynku polskiego polegającą na znacznej skali naruszeń praw, w szczególności do utworów muzycznych.
Według skarżącego, całkowicie pominięto w zaskarżonej decyzji także istotne okoliczności dotyczące charakteru prawnego organizacji
zbiorowego zarządzania na gruncie polskiego prawa autorskiego oraz sytuację w zakresie wykonywania zbiorowego zarządzania,
dotkniętą powszechnie wytykaną patologią wynikającą z istnienia nadmiernej liczby organizacji zarządzających zbiorowo prawami
autorskimi o krzyżujących się zakresach uzyskanych zezwoleń.
Ponadto skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego przez wadliwe zastosowanie przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, na których oparto wydane rozstrzygnięcie w odniesieniu do uznania
naruszenia przez ZAiKS zakazów z art. 8 ust. l i 2 tej ustawy, jak również nieuwzględnienie zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych zasad odnoszących się do zbiorowego zarządzania, tj. art. 104-110, i bezpodstawne
wymierzenie kary pieniężnej, ponadto w nieuzasadnionej i rażąco nadmiernej wysokości.
Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie.
Orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia i wywody Sądu Okręgowego.
Stan faktyczny sprawy nie jest sporny między stronami. W szczególności dotyczy to ustalenia, że członkowie ZAiKS zmuszeni są,
na podstawie zobowiązania organizacyjnego, powierzyć temu Stowarzyszeniu zarząd swoimi prawami autorskimi do wszystkich
utworów już istniejących oraz powstałych w okresie przynależności organizacyjnej. Nie jest przy tym możliwe powierzenie przez autora
pod ochroną praw autorskich do utworów w odniesieniu do niektórych tylko pól eksploatacji. Również autorzy nie będący członkami
ZAiKS oddając mu swoje utwory pod ochronę muszą udzielać Stowarzyszeniu wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do
tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania.
Do 1 stycznia 2004 r. powodowy ZAiKS uzależniał sprawowanie zbiorowego zarządu tymi prawami na rzecz osób nie będących
członkami Stowarzyszenia od oddania mu łącznie prawa udzielania zezwoleń na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie
mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne, zaś wobec członków ZAiKS czyni to nadal. Przedstawione zachowania mają miejsce
na silnie zdominowanym przez powoda krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych.
Zdaniem Sądu sporna w sprawie jest jedynie ocena tych działań pod kątem ewentualnego uznania ich za praktyki ograniczające
konkurencję określone w art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prowadząc w tym kierunku swoje rozważania Sąd w pierwszej kolejności przyjął, że ZAiKS jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Jak bowiem wynika z art.
104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.)
organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (w skrócie OZZ) są 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.
Ustawa nie określa jednak, czy zarządzanie to odbywać ma się w ramach jej celów, a więc mieć charakter niezarobkowy (art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), czy też wynikać z prowadzonej
przez to stowarzyszenie działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków (art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach). Podporządkowanie działalności gospodarczej realizowanym
przez stowarzyszenie celom nie stwarza bezwzględnej konieczności przedmiotowego rozdzielenia omawianych sfer działania. Akcent
trzeba bowiem kłaść nie na zagadnienie takich, a nie innych postanowień statutowych, lecz na kwestię ich praktycznej realizacji, przy
czym chodzić powinno jedynie o zachowanie akcesoryjności działalności gospodarczej względem działalności celowej (statutowej), na
co zwracał już uwagę Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 7 maja 2002 r., sygn. akt CKN 162/00, opubl. w Lex Nr 55244.
Następnie Sąd posługując się art. 104 i 107 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wywiódł, że regulacje w nich
zawarte, a zwłaszcza treść art. 107 tej ustawy określając wprost, iż poszczególne OZZ mogą działać na wybranych przez siebie polach
eksploatacji, przewidują istnienie wielu OZZ, które mogą działać na wybranych przez siebie polach eksploatacji. Wynika też z tego, że
poszczególne pola eksploatacji mają charakter rozdzielny i nie ma uzasadnionych powodów, aby tylko jedna OZZ musiała zarządzać
wszystkimi prawami łącznie, jak uczynił to ZAiKS.
Sąd zgodził się z powodowym Stowarzyszeniem, że liczne w Polsce naruszenia praw autorskich, zwłaszcza w dziedzinie utworów
muzycznych, wskazuje na niedostateczną jeszcze ochronę praw autorskich. Poprawę tego stanu rzeczy Sąd upatrywał nie poprzez
warunki stawiane twórcom przez ZAiKS, a zakwestionowane w decyzji Prezesa UOKiK, ale przez coraz efektywniejsze działania
poszczególnych OZZ. Do wzrostu tej efektywności prowadzi zaś konkurencja, a nie umacnianie dominacji na rynku jednej OZZ.
Tymczasem do umacniania i tak silnie dominującej pozycji rynkowej ZAiKS doszło w wyniku ograniczenia autorom przez tę organizację
prawa swobody wyboru OZZ na poszczególnych polach eksploatacji. W ten sposób twórca zmuszony został do wyboru polegającego
na udzieleniu wyłącznego upoważnienia dla ZAiKS albo poszukiwaniu wielu OZZ działających na jednym lub wybranych polach
eksploatacji, jednak nie na wszystkich, bez możliwości skorzystania z usługi tego Stowarzyszenia jedynie na pojedynczym lub
wybranych polach eksploatacji.
W ocenie Sądu sytuacja taka prowadzi do eliminacji przez ZAiKS jego konkurentów. Postępowanie to narusza art. 8 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. Dlatego zakazanie w pkt I zaskarżonej decyzji postępowania tam określonego było
uzasadnione. Zasadne też okazało się nałożenie z tego tytułu kary pieniężnej w pkt II decyzji w wysokości adekwatnej do stopnia
naruszenia prawa antymonopolowego i rozległości skutków praktyk ograniczających konkurencję.
W apelacji od powyższego wyroku skarżącej go w całości powodowy ZAiKS zarzucił mu:
I. naruszenie prawa materialnego poprzez:
1. błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej ustawą
okik w wyniku uznania, że powód w stosunkach z autorami jest przedsiębiorcom podlegającym rygorom powołanej ustawy;
2. błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 8 ustawy okik w wyniku przyjęcia, że istnieją
podstawy do wyodrębnienia rynku właściwego w ujęciu produktowym jako rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
do utworów muzycznych;
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3. naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy okik poprzez uznanie, że stosowanie przez powoda wymogu obejmowania ochroną utworów
łącznie z udzieleniem przez autorów powodowi wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów w zakresie
publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz nadań radiowo-telewizyjnych jest praktyką ograniczającą konkurencję;
4. naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy okik poprzez uznanie, że uzależnianie przez powoda obejmowania ochroną utworów
od udzielenia mu przez autorów wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów w zakresie publicznego
wykonania, nagrań mechanicznych i nadań radiowo-telewizyjnych jest praktyką ograniczającą konkurencję;
II. naruszenie przepisów postępowania: art. 233 §1 Kpc poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz sprzeczność
istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego materiału dowodowego i w rezultacie uznanie, że powód stosował praktyki
ograniczające konkurencję oraz naruszenie art. 47931a §1 Kpc poprzez oddalenie odwołania.
Na tych podstawach ZAiKS wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie, że nie stosował praktyk ograniczających
konkurencję określonych w zaskarżonym wyroku lub uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja nie jest uzasadniona, a zaskarżony nią wyrok Sądu Okręgowego jest prawidłowy.
W pierwszej kolejności odnieść się należy do zarzutu nieprawidłowego przyjęcia przez Sąd pierwszej instancji, że ZAiKS
w stosunkach z autorami jest przedsiębiorcą podlegającym reżimowi ustawy okik.
Powodowy ZAiKS jest stowarzyszeniem, gdyż zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych formą
organizacyjno-prawną, w jakiej działają OZZ jest forma stowarzyszenia. Na podstawie art. 104 ust. 1 powołanej ustawy do OZZ
zastosowane mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi i trwałymi zrzeszeniami o celach
niezarobkowych. Ich celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei ustawa okik w art. 4 pkt 1 wprowadza na własne
potrzeby definicję, w świetle której za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
- Prawo działalności gospodarczej (obecnie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r. Nr 173,
poz. 1807), a także osobę fizyczną, osobę prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
a organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu. Przedsiębiorcą jest też osoba fizyczna posiadająca odpowiednią ilość akcji lub
udziałów zapewniającą jej co najmniej 25% głosów w organach co najmniej jednego przedsiębiorcy lub posiadającą kontrolę
w rozumieniu ustawy, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą (...), jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji
przedsiębiorców.
Oczywistym jest, że dla oceny, czy ZAiKS jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy okik w grę wchodzą jedynie rozważania
odnoszące się do przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Niezarobkowy cel działalności
powodowego Stowarzyszenia, jak również innych polskich OZZ nie przesądza o braku ich antymonopolowej podmiotowości. Zgodzić
się należy ze stanowiskiem Prezesa UOKiK zawartym w zaskarżonej decyzji, że w kwestii tej należy wziąć pod uwagę charakter
prowadzonej przez powoda działalności.
Do statutowych zadań ZAIKS należy zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich i praw pokrewnych oraz
wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonując te funkcje (zadania) ZAiKS
świadczy usługi na rzecz autorów będących członkami Stowarzyszenia, jak i nie posiadających takiego statusu oraz na rzecz
użytkowników praw autorskich, którym odpłatnie udostępnia prawa do utworów będących w jego repertuarze. Powód sprawuje także
kontrolę nad sposobem eksploatacji praw i inkasuje oraz dokonuje repartycji środków finansowych uzyskanych od użytkowników.
Należy zauważyć, że realizacja przedstawionych zadań dokonuje się w zakresie stosunków cywilnoprawnych. W obrocie
cywilnoprawnym dotyczącym tych stosunków powód występuje w charakterze (funkcji) przedsiębiorcy zawierając odpowiednie
umowy. Trudno zatem znaleźć argumentację przemawiającą za tym, że ZAiKS-u występującego w obrocie gospodarczym nie
obowiązują jakiekolwiek rygory ustawodawstwa antymonopolowego, któremu podlegają przedsiębiorcy.
Dostrzegając odmienności w sytuacji prawnej powoda działającego na zasadach „non profit” brak jest uzasadnienia, aby
okoliczność ta miała przesądzać o niestosowaniu wobec niego w jakimkolwiek zakresie przepisów powołanej ustawy dla ochrony
rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję z jego strony. Zauważyć przy tym trzeba cywilnoprawną naturę tych praktyk,
a więc możliwość ich stosowania także przez stowarzyszenie będące podmiotem cywilnoprawnym. Przedstawiony pogląd jest
zbieżny z celem ustawy okik określonym w art. 1 ust. 1, według którego ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz
zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.
Zważywszy, że dobrem chronionym w ustawie jest swoboda konkurowania i związane z nią interesy przedsiębiorców należy
przyjąć szeroki krąg podmiotów podlegających jej rygorom i dla jej potrzeb uznawać każdą jednostkę czy też strukturę zdolną prowadzić
w sposób ciągły i zorganizowany działalność gospodarczą w odniesieniu do dóbr lub usług. Przy takiej wykładni funkcjonalnej pojęcia
przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 ustawy okik działalność statutowa ZAiKS związana z zarządzaniem i ochroną powierzonych praw autorskich
podlega ocenie pod kątem zgodności z tą ustawą, gdyż wpływa na stan konkurencji na rynkach związanych z masową eksploatacją
dóbr niematerialnych.
W tej sytuacji za nieistotny dla oceny antymonopolowej podmiotowości powoda uznany został fakt, że nie działa w celu
osiągnięcia zysku. Zaprezentowane stanowisko jest zgodne z orzecznictwem wspólnotowym na tle art. 81 i 82 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) - vide decyzja Komisji Europejskiej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie
OMP/C2/38.014 JFP „Simulcasting”, par. 59; Dz. U. UE z 30.04.2003 r. Nr L 107, s. 58 oraz decyzja Komisji z dnia 29 października 1981 r.
w sprawie IV/29.839 GVL, par. 44; Dz. U. WE z 28.12.1981 r. Nr L 370, s. 49.
Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 1217/98 stwierdził, że wszelkie wątpliwości
co do zakresu pojęcia przedsiębiorcy w krajowym prawie konkurencji powinny być rozstrzygane w oparciu o wykładnię funkcjonalną
tak, aby uzyskać rezultat zgodny z prawem Unii Europejskiej. Zgodność ta dotyczy odwołania się nie tylko do samej litery prawa, ale
również do tamtejszej praktyki sądowej.
Niezależnie od powyższych rozważań zauważyć należy, że przeciwko ZAiKS już kilkakrotnie toczyły się sądowe postępowania
antymonopolowe, w których podmiot ten za każdym razem był uznawany za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy okik - por. ostatnio
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. akt III SK 8/06.
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Zarządzając prawami autorów ZAiKS i inne OZZ tworzą krajowy rynek zbiorowego zarządzania tymi prawami. Jako ekwiwalent
kosztów tego zarządu OZZ zatrzymują część dochodów należnych autorom z tytułu własności praw. Odpłatne świadczenie usług
w tym zakresie jest, wbrew opinii ZAiKS, towarem w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy okik.
Powracając do zagadnienia rynku i jego prawidłowej definicji, należy wskazać, że rynek właściwy (relewantny) wyznacza
płaszczyzna współzawodnictwa konkurentów w prowadzonej działalności gospodarczej. Poszczególne segmenty rynku mogą być
uznawane za samodzielne rynki, jeśli tylko można wyodrębnić dla nich towar, co do którego funkcjonuje mechanizm rynkowy
(popyt, podaż i cena) - art. 4 pkt 8 tej ustawy. Skoro poszczególne OZZ podejmują rywalizację ekonomiczną z ZAiKS jedynie
w wybranych sektorach krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, do których ogranicza się ich aktywność
(bezsporne jest, że ZAiKS działa we wszystkich płaszczyznach ww. rynku), to zarówno Prezes UOKiK jak i Sąd Okręgowy postąpiły
prawidłowo uznając za rynek właściwy w sprawie krajowy rynek zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów
muzycznych.
Jak bowiem wynika z wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego złożonego przez członków zespołu muzycznego
„Brathanki” zastrzeżenia budziła oferta ZAiKS dotycząca zarządu ich prawami autorskimi w zakresie utworów muzycznych.
Bezzasadne okazały się zatem zarzuty apelacji naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów art. 4 pkt 6 i pkt 8 ustawy okik.
W zakresie uchwycenia istoty zakazanych praktyk ograniczających konkurencję Sąd Apelacyjny w całości identyfikuje się ze
stanowiskiem wyrażanym przez Sąd Okręgowy i uznaje je za własne.
W szczególności wywiedzione zostało, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie przewiduje prawnego monopolu
na polu zbiorowego zarządu takimi prawami. Jak wynika z art. 104 i 107 tej ustawy OZZ mogą działać na wybranych przez siebie polach
eksploatacji. Logiczne jest więc, że wybór OZZ powinien być swobodnym wyborem autora. Tymczasem oferta ZAiKS skierowana na
rynek zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów muzycznych w tę swobodę ingerowała w dwojaki sposób
Po pierwsze, poprzez narzucenie autorom wyłączności powoda w zakresie uprawniania do udzielania osobom trzecim licencji na
korzystanie z oddanych pod ochronę utworów w zakresie publicznego wykonania i nagrań mechanicznych, po drugie zaś poprzez
narzucenie autorom oddania w zarząd powodowi łącznie prawa udzielania zezwoleń na: publiczne wykonanie utworów, nagrywanie
mechaniczne utworów, nadania radiowo- telewizyjne utworów.
W tym miejscu trzeba nadmienić, że dla oceny istoty praktyk nie ma znaczenia rozróżnienie dokonane w pkt I i II decyzji na autorów
będących i nie będących członkami Stowarzyszenia, oraz nieco węższy zakres prawa udzielania zezwoleń w niektórych wypadkach,
a także fakt zaprzestania stosowania przez ZAiKS z dniem 1 stycznia 2004 r. części z zakwestionowanych rozwiązań. Niekwestionowana
w sprawie dominująca pozycja rynkowa ZAiKS na wszystkich polach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów
muzycznych na terenie kraju pozwala tej OZZ na skuteczne uzależnienie podjęcia się zarządu prawami autorów od uzyskania
wyłączności na udzielanie licencji osobom trzecim oraz na skumulowanie prawa udzielania zezwoleń na trzech polach eksploatacji
utworów muzycznych. Niepodporządkowanie się przez autora tym warunkom powodowało ze strony powoda odmowę przyjęcia
utworu pod ochronę.
Sytuacja taka stawiała autorów w niekorzystnym położeniu, ponieważ z jednej strony mogła pozbawić ich ochrony w zakresie,
w jakim chcieliby zwrócić się o nią do ZAiKS, a z drugiej narażała ich na poszukiwania OZZ zajmujących się ochroną na wąskich rynkach
produktowych, gdyż tylko ZAiKS udziela ochrony kompleksowej, pełnej.
Lapidarnie wyraził to Sąd Okręgowy stwierdzając, że autorzy stali przed wyborem: albo udzielenia wyraźnego upoważnienia
powodowi albo poszukiwania wielu OZZ dla wszystkich pól eksploatacji, bez możliwości skorzystania z usługi jego usług na
pojedynczym lub wybranych polach eksploatacji. Zróżnicowanie oferty ZAiKS poprzez upoważnienie do udzielania licencji osobom
trzecim powinno zawierać przynajmniej możliwość wyboru warunków licencji według kilku przygotowanych propozycji
uwzględniających up. wyłączenie udzielania licencji w okresie promocji nagrań mechanicznych. W rozpatrywanej sprawie właśnie
brak takiego wyłączenia spowodował, że członkowie zespołu „Brathanki” zamiast korzystać w pełni z efektów swojej twórczości,
w tym zdobytej popularności, przez sprzedaż własnych nagrań, odnajdywali swoje utwory w identycznie brzmiących aranżacjach
i w opakowaniach odwołujących się do ich popularności wykonane przez innych wykonawców i wyprodukowane przez przedsiębiorców,
którzy zakupili prawa licencyjne od powoda (tzw. covery). Nie trzeba dodawać, że sprzedaż coverów uszczuplała przychody tych
autorów ze sprzedaży ich oryginalnych utworów i to tuż po ich wprowadzeniu na rynek.
Oddawanie w zarząd powodowi łącznie prawa udzielania zezwoleń na korzystanie z utworu na kilku polach eksploatacji czyli
korzystania z oferty ZAiKS w ramach swojego rodzaju „pakietu obowiązkowego” również nie było korzystne dla twórców. Nie mogli
oni bowiem skorzystać tylko z jego części. Ograniczało to swobodę wyboru zakresu ochrony. W tej sytuacji i zgoda na „pakiet
obowiązkowy” w wyniku wyboru: „wszystko” albo „nic” występowała ze szkodą dla słabszych rynkowo konkurentów ZAiKS, którzy
nie mogli pozyskać autorów „przywiązanych” do ZAiKS.
Przeciwdziałało to rozwojowi konkurencji na rynkach, na których działają OZZ konkurencyjne do ZAiKS, Z przedstawionych
względów, jak najbardziej słusznie, działanie powoda w zakresie uzyskiwania wyłączności na udzielanie licencji uznane zostało za nie
nazwaną praktykę ograniczającą konkurencję w wyniku nadużycia pozycji dominującej z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy okik.Natomiast działania
polegające na uzależnieniu zarządzania prawami autorskim od zgody autora na zarząd łącznie prawami od udzielania zezwoleń na
wykorzystanie utworu na kilku polach eksploatacji bez udowodnionego zwyczaju w tym zakresie ani istnienia konieczności takiego
rozwiązywania było przejawem praktyki ograniczającej konkurencję z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy okik - tzw. niedozwolonej umowy
wiązanej.
Przedstawionej oceny nie zmienia podniesiony przez powoda zarzut, według którego członkowie zespołu „Brathanki”
zakwestionowali jego ofertę dopiero na etapie wykonania umowy. Niedozwolone działania skierowane były bowiem do nieokreślonej
liczby autorów naruszając w ten sposób interes publicznoprawny, na którego straży stoi ustawa okik (art. 1). Także zaprzestanie
nielegalnych działań przed upływem okresu przedawnienia antymonopolowego, nie miało wpływu na trafność rozstrzygnięcia
administracyjnego i sądowego, a skutkowało jedynie stwierdzeniem dopuszczenia się określonej praktyki i jej zaniechania w konkretnym
terminie, co pozostaje w zgodzie z art. 10 ust. 2 ustawy okik.
Nałożona na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy kara pieniężna odpowiada stopniowi naruszenia prawa (poprzez dwie
praktyki ograniczające konkurencję) i jest adekwatna do stopnia zawinienia ZAiKS. W ten sposób wypełnia swoją rolę represyjną
i dyscyplinującą przedsiębiorcę na przyszłość. Trudno przyjąć, że podjęte przez ZAiKS długotrwałe, bezprawne działania były dziełem
przypadku, nie zaś strategii mającej na celu utrzymanie istniejącego na rynku status quo, ze szkodą dla kontrahentów (autorów)
i konkurentów (innych OZZ).
W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny działając na podstawie art. 385 Kpc oddalił apelację.
Orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego zapadło stosownie do jego wyniku na podstawie art. 98 i 99 Kpc.
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Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2007 r.
1.

Wyrok z dnia 8.11.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 290/06) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 16.11.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 554/06) w sprawie z odwołania Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 24 w niniejszym numerze Dziennika).
3. Wyrok z dnia 29.11.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 504/06) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 25 w niniejszym numerze Dziennika).
4. Wyrok z dnia 13.12.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 540/06) w sprawie z odwołania Express Media Sp. z o.o. w Bydgoszczy przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 18.12.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 535/06) w sprawie z odwołania Kościoła Rektoralnego p.w. Wszystkich Świętych
w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 21.12.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 543/06) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 11.01.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 731/06) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 11.01.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 765/06) w sprawie z odwołania Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 11.01.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 806/06) w sprawie z odwołania Polkomtel S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 23.01.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 795/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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