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31
Decyzja
z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiêbiorcê Krzysztofa U. - Zak³ad Produkcyjny Ojca Krzysztofa w P. za
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RPZ-19/2005)
I. Na podstawie art. 23c ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê, ¿e dzia³ania Krzysztofa U. prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Zak³ad Produkcyjny Ojca Krzysztofa” w P., polegaj¹ce na pos³ugiwaniu siê nieuczciw¹
i wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklam¹ herbaty odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa, stanowi¹ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 23c ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) nakazuje siê Krzysztofowi U. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Zak³ad Produkcyjny Ojca Krzysztofa” w P.
publikacjê na w³asny koszt pkt I. sentencji niniejszej decyzji w „Tele Rzeczpospolita” oraz „Fakt TV”, w module obejmuj¹cym co
najmniej po³owê strony, w terminie jednego miesi¹ca od dnia uprawomocnienia siê decyzji.
UZASADNIENIE
W zwi¹zku ze skarg¹ konsumenck¹, dotycz¹c¹ herbaty odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce celem wstêpnego ustalenia, czy
nast¹pi³o naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania w sprawie
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów.
W zwi¹zku z ustaleniami poczynionymi w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2005 r., na
podstawie art. 44 ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wszczêto postêpowanie w sprawie
stosowania przez Krzysztofa U. praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, polegaj¹cych na pos³ugiwaniu siê nieuczciw¹ i wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklam¹.
Krzysztof U., zwany dalej „Przedsiêbiorc¹”, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Zak³ad Produkcyjny Ojca Krzysztofa”.
Przedmiotem dzia³alnoœci Przedsiêbiorcy jest miêdzy innymi sprzeda¿ „herbaty odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa”, produkowanej z liœci
senesu, owoców kminku, liœci miêty oraz owoców aronii. Reklamy wy¿ej wymienionego produktu by³y zamieszczane przez Przedsiêbiorcê
na ³amach wyskonak³adowych czasopism. W reklamach znalaz³y siê m.in. nastêpuj¹ce stwierdzenia:
1) „Z badañ wynika, ¿e chudn¹ tak¿e osoby, którym nie pomaga³y dotychczas dostêpne œrodki”.
2) „Pi³em dalej… i po miesi¹cu 30 kilo mniej!”.
3) „Z powodu bardzo wysokiej skutecznoœci kuracji odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa osobom, które chc¹ schudn¹æ poni¿ej 10 kilogramów
zalecamy zamówienie 60 dniowej kuracji. Tym, którzy chc¹ schudn¹æ 10 - 25 kilo zalecamy zamówienie 60-dniowej kuracji
intensywnej. Jedynie dla osób, które zamierzaj¹ straciæ ponad 25 kilo przeznaczona jest 90-dniowa kuracja intensywna”.
4) „Do produkcji herbaty odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa wykorzystujemy tylko najlepsze surowce, które przy ka¿dej partii dostawy
przechodz¹ skrupulatne badania laboratoryjne. Te bardzo ostre warunki selekcji zió³ powoduj¹, ¿e gotowa herbata odchudzaj¹ca
wyró¿nia siê niesamowit¹ jakoœci¹ i skutecznoœci¹ w walce z nadwag¹”.
5) „Teraz mo¿emy zrzucaæ zbêdne kilogramy pij¹c smaczn¹ herbatkê”.
6) „Najnowsza receptura! Rewelacyjna skutecznoœæ”.
7) „Wysoka jakoœæ i skutecznoœæ Herbaty Odchudzaj¹cej Ojca Krzysztofa pozwoli³a na rejestracjê w 15 edycji konkursu TERAZ POLSKA
na najlepszy produkt!”.
W toku postêpowania, w celu wyjaœnienia kwestii, czy reklamy przedmiotowej herbaty zawieraj¹ treœci mog¹ce wprowadzaæ
konsumentów w b³¹d, Prezes Urzêdu, zwróci³ siê z proœb¹ o przedstawienie stosownej opinii do Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia
im. prof. dr med. Aleksandra Szczyg³a w Warszawie. Odnosz¹c siê do wy¿ej wskazanych w punktach 1 - 6 hase³ reklamowych, Instytut
¯ywnoœci i ¯ywienia stwierdzi³, co nastêpuje:
1) W¹tpliwe jest, aby osoby, którym nie pomaga³y dotychczas dostêpne œrodki schud³y skutecznie po herbacie zawieraj¹cej liœcie
senesu, miêty i owoce kminku, a tak¿e aronii. W przypadku braku efektów kuracji odchudzaj¹cej nale¿y poszukiwaæ przyczyn
organicznych oty³oœci, a nie siêgaæ po herbaty zio³owe.
2) Efektu utraty 30 kg w ci¹gu miesi¹ca nie osi¹ga siê nawet podczas stosowania diet o bardzo niskiej zawartoœci energii. Równie¿
pacjenci leczeni chirurgicznie z powodu oty³oœci nie uzyskuj¹ w ci¹gu miesi¹ca tak znacznych ubytków masy cia³a.
3) W ocenie Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczyg³a informacje podawane przez Przedsiêbiorcê
i zacytowane powy¿ej w punkcie 3 pozostaj¹ w sprzecznoœci z zacytowanymi powy¿ej w punkcie 2.
4) Jakoœæ zastosowanych surowców nie ma wp³ywu na proces chudniêcia. Skutecznoœæ walki z nadwag¹ nie zale¿y od selekcji zió³.
5) Bez stosowania racjonalnej diety odchudzaj¹cej po³¹czonej z systematycznie uprawian¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹ nie jest mo¿liwe
„zrzucenie zbêdnych kilogramów”.
6) Nie mo¿na oczekiwaæ rewelacyjnej skutecznoœci w aspekcie redukcji masy cia³a od preparatów zawieraj¹cych liœcie senesu,
miêty, owoce kminku i aronii.
Instytut ¯ywnoœci i ¯ywienia wskaza³ ponadto, ¿e zio³a o w³aœciwoœciach ¿ó³ciopêdnych, przeczyszczaj¹cych i pêczniej¹cych uwa¿ane
s¹ za œrodki wspomagaj¹ce odchudzanie, mog¹ one byæ jednak wykorzystywane jako element wspomagaj¹cy w³aœciw¹ kuracjê, tj. dietê
niskoenergetyczn¹ po³¹czon¹ ze wzmo¿on¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹. W podsumowaniu opinii wskazano, i¿ reklama herbaty odchudzaj¹cej
ojca Krzysztofa wprowadza konsumentów w b³¹d i mo¿e wp³ywaæ na ich decyzje co do nabycia tego produktu. Wy¿ej wskazane
stanowisko ekspertów Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia zosta³o potwierdzone przez Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa
Zdrowia. W ocenie Prezesa Urzêdu opinia Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia jest wiarygodna, bowiem zosta³a sporz¹dzona przez profesjonalny
i bezstronny podmiot. Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczyg³a to specjalistyczna jednostka naukowa
akredytowana przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie badania i kontroli nad jakoœci¹ zdrowotn¹ ¿ywnoœci, prowadz¹ca w tym zakresie
dzia³alnoœæ opiniodawcz¹ na rzecz Ministerstwa Zdrowia, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego oraz innych instytucji.
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W celu weryfikacji u¿ywanego w reklamach Przedsiêbiorcy has³a: „Wysoka jakoœæ i skutecznoœæ Herbaty Odchudzaj¹cej Ojca
Krzysztofa pozwoli³a na rejestracjê w 15 edycji konkursu TERAZ POLSKA na najlepszy produkt!”, Prezes Urzêdu zwróci³ siê do Fundacji
Polskiego God³a Promocyjnego w Warszawie z proœb¹ o wskazanie, czy Przedsiêbiorca startowa³ kiedykolwiek w konkursie „Teraz
Polska” i czy by³ jego laureatem lub zosta³ wyró¿niony w konkursie, a ponadto o wyjaœnienie, czy sam fakt rejestracji w konkursie
„Teraz Polska” potwierdza wysok¹ jakoœæ zg³oszonego do konkursu produktu. Dyrektor Dzia³u Konkursu „Teraz Polska” Fundacji
Polskiego God³a Promocyjnego wskaza³, ¿e Przedsiêbiorca jest uczestnikiem tegorocznej - XV edycji konkursu i z³o¿y³ stosowny
wniosek, który w dacie pisma by³ przedmiotem ocen weryfikacyjnych prowadzonych przez bran¿owe komisje ekspertów. Wczeœniej
Przedsiêbiorca nie by³ ani laureatem ani nie zosta³ wyró¿niony w konkursie „Teraz Polska”. Wskazano ponadto, i¿ rejestracja
w konkursie „Teraz Polska” w ¿adnym stopniu nie potwierdza wysokiej jakoœci zg³aszanego do konkursu „Teraz Polska” produktu. Jest
jedynie formalnym zg³oszeniem startu w konkursie oraz pozwala Fundacji Polskiego God³a Promocyjnego na przes³anie do
zainteresowanego podmiotu ankiety weryfikacyjnej. Ankieta ta wraz z za³¹cznikami oraz zg³oszonym produktem stanowi dopiero
wniosek weryfikacyjny, bêd¹cy podstaw¹ do dokonania merytorycznej oceny przez bran¿owe komisje ekspertów.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Stwierdzenie istnienia przedmiotowej praktyki wymaga
spe³nienia dwóch przes³anek: bezprawnoœci dzia³ania i naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. „Zbiorowe interesy
konsumentów” to prawa nieograniczonej liczby konsumentów, nie stanowi¹ przy tym sumy indywidualnych interesów daj¹cych siê
okreœliæ, nawet licznej, grupy konsumentów. W art. 23a ust. 2 ww. ustawy zamieszczono przyk³adowe wyliczenia praktyk zakazanych
przez ustawodawcê. Katalog ten nawi¹zuje miêdzy innymi do czynów nieuczciwej konkurencji, w tym do nieuczciwej reklamy.
Podstawowym aktem prawnym okreœlaj¹cym granice dozwolonej reklamy jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a w szczególnoœci jej art. 16. Oceny Prezesa Urzêdu oparte wiêc
zosta³y na przepisach w niej zawartych. Przedmiotowa sprawa dotyczy regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie
z któr¹ czynem niedozwolonym jest reklama wprowadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê co do nabycia
towaru lub us³ugi. Reklama, o której mówi wspomniany artyku³ musi spe³niaæ dwie przes³anki. Po pierwsze wprowadzaæ w b³¹d, a wiêc
wywo³ywaæ niezgodne z prawd¹ wyobra¿enie o towarze oraz mieæ zdolnoœæ do wp³ywania na decyzje konsumentów.
Opinia Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczyg³a w Warszawie pos³u¿y³a Prezesowi Urzêdu za
podstawê dokonania rozstrzygniêcia w niniejszej sprawie. Z zaprezentowanej powy¿ej opinii wynika jednoznacznie, ¿e reklama, któr¹
pos³uguje siê Przedsiêbiorca zawiera treœci fa³szywe, a co za tym idzie wprowadza konsumentów w b³¹d. W ocenie Prezesa Urzêdu,
nie ulega równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e te fa³szywe treœci s¹ istotne przy podejmowaniu przez przeciêtnego nabywcê decyzji o zakupie
przedmiotowej herbaty. Przeciêtny konsument nie posiada fachowej wiedzy na temat dzia³ania sk³adników, z których produkowana
jest herbata ojca Krzysztofa oraz ich wp³ywu na utratê masy cia³a, podejmuje zatem decyzjê o zakupie w oparciu o informacje zawarte
w reklamie. Dzia³anie Przedsiêbiorcy zmierza wiêc do ograniczenia prawa konsumenta do wyboru i zakupu produktu stosownie do
indywidualnych preferencji. Reklama stosowana przez Przedsiêbiorcê ma zatem zdolnoœæ do wp³ywania na decyzjê konsumenta
i przez to ma negatywny wp³yw na jego interes.
Z uwagi na powy¿sze, reklama stosowana przez Przedsiêbiorcê wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji okreœlonego
w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jest bezprawna. Wprowadzaj¹ca w b³¹d reklama jest zamieszczana
przez Przedsiêbiorcê w wyskonak³adowych czasopismach, zatem dociera do nieograniczonego krêgu adresatów, a co za tym idzie
narusza zbiorowy interes konsumentów. Pomimo obci¹¿aj¹cego go obowi¹zku wykazania wy¿ej wymienionej okolicznoœci
Przedsiêbiorca nie sprosta³ ciê¿arowi dowodu. Nie przedstawi³ ¿adnych wiarogodnych dowodów, które mog³yby potwierdziæ
prawdziwoœæ twierdzeñ zawartych w reklamach. Nie mog¹ bowiem takowych dowodów stanowiæ wy³¹cznie twierdzenia
Przedsiêbiorcy, czy te¿ kopie listów rzekomych zadowolonych klientów. Te ostatnie dowody okaza³y siê niewiarygodne, bowiem
niezgodne z doœwiadczeniem ¿yciowym jest, aby klienci prosz¹cy o przes³anie kolejnej partii herbaty nie podawali jednoczeœnie
swojego adresu, a nawet swoich danych personalnych. Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê przedstawion¹ przez Przedsiêbiorcê opiniê
Instytutu Roœlin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, ale nie stanowi³a ona dowodu na prawdziwoœæ twierdzeñ zamieszczanych
w reklamach Przedsiêbiorcy. Opinia ta zawiera jedynie informacje (zgodne zreszt¹ w tym zakresie z opini¹ Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia),
i¿ sk³adniki herbaty odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa dzia³aj¹ korzystnie na uk³ad trawienny, dzia³aj¹ ³agodnie spazmolitycznie, normalizuj¹
wydzielanie ¿ó³ci i tonizuj¹ procesy trawienia. Stwierdzenia zawarte we wspomnianej opinii nie upowa¿niaj¹ jednak Przedsiêbiorcy do
pos³ugiwania siê twierdzeniami, i¿ dziêki produkowanej przez niego herbacie mo¿na schudn¹æ 30 kg w ci¹gu miesi¹ca, czy te¿ mo¿liwe
jest zrzucanie zbêdnych kilogramów pij¹c smaczn¹ herbatê.
Ciê¿ar udowodnienia okolicznoœci zaniechania stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów ci¹¿y na
przedsiêbiorcy. Prezes Urzêdu uzna³, ¿e Przedsiêbiorca nie wykaza³ w nale¿yty sposób, aby zaprzesta³ stosowania reklamy
wprowadzaj¹cej w b³¹d (kopia pisma przes³anego do agencji reklamowej nie jest wystarczaj¹ca w tym zakresie), a co za tym idzie, ¿e
zaniecha³ stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów. Najdobitniej œwiadczy o tym reklama herbaty
odchudzaj¹cej ojca Krzysztofa zamieszczona w „Twoim Imperium” Nr 22 z 2005 r. (wydanie 30 maj - 5 czerwiec 2005 r.), w którym
znalaz³y siê sformu³owania wprowadzaj¹ce konsumentów w b³¹d. Nie by³y to co prawda literalnie te same frazy, które znajdowa³y siê
we wczeœniejszych reklamach Przedsiêbiorcy, ale treœæ niektórych z nich by³a tylko nieznacznie zmodyfikowana i nadal fa³szywa
(np.: „schudnij do 30 kg w miesi¹c”).
Zgodnie z art. 23c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu w decyzji o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów nakazuje zaniechanie jej stosowania, w zwi¹zku z czym orzeczono jak w punkcie I decyzji. Ponadto,
zgodnie z art. 23c ust. 2 ww. ustawy, Prezes Urzêdu mo¿e okreœliæ œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególnoœci zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê do z³o¿enia
jednokrotnego lub wielokrotnego oœwiadczenia o treœci i w formie okreœlonej w decyzji. Mo¿e równie¿ nakazaæ publikacjê decyzji
w ca³oœci lub w czêœci na koszt przedsiêbiorcy. W ocenie Prezesa Urzêdu publikacja sentencji decyzji zminimalizuje skutki, jakie
spowodowa³ swoim dzia³aniem Przedsiêbiorca. Najlepsz¹ form¹ usuniêcie skutków reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d zamieszczanej
w œrodkach masowego przekazu jest publikacja odpowiedniego sprostowania w tych samych œrodkach masowego przekazu. Prezes
Urzêdu uzna³ jednak, ¿e nakaz opublikowania sentencji niniejszej decyzji we wszystkich czasopismach, w których ukaza³a siê reklama
Przedsiêbiorcy by³by zbyt uci¹¿liwy i móg³by spowodowaæ nadmierne koszty. W zwi¹zku z powy¿szym, Prezes Urzêdu ograniczy³
nakaz do dwóch czasopism tj. „Tele Rzeczpospolita” oraz „Fakt TV”, które stanowi¹ dodatki do wysokonak³adowych gazet.
Wobec powy¿szego orzeczono jak w pkt II. sentencji decyzji. […]

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

&&

32
Decyzja
z dnia 21 lipca 2005 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów przez
Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w W.
(Nr DDK-17/2005)
Na podstawie art. 23d w zwi¹zku z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów,
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, ¿e dzia³ania marketingowe Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w W.,
polegaj¹ce na prowadzeniu kampanii reklamowej „Media Markt - Nie dla idiotów”, nie stanowi¹ reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami
oraz uchybiaj¹cej godnoœci cz³owieka, a tym samym nie naruszaj¹ zbiorowych interesów konsumentów.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) powzi¹³ wiadomoœæ, ¿e Media Saturn Holding
Polska Sp. z o.o. w W., (zwana dalej „Stron¹ postêpowania”), prowadzi kampaniê reklamow¹ „Media Markt - Nie dla idiotów”, której forma
stanowiæ mog³a godz¹ce w zbiorowe interesy konsumentów czyny nieuczciwej konkurencji, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej zwanej
„u.z.n.k.”, polegaj¹ce na prowadzeniu reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz uchybiaj¹cej godnoœci cz³owieka.
Kampania reklamowa „Media Markt - Nie dla idiotów”, prowadzona by³a m.in. w formie emitowanych na antenie telewizji TVN
spotów reklamowych oraz ulotek reklamowych do³¹czanych do czasopism oraz dostarczanych bezpoœrednio do skrzynek pocztowych
konsumentów. Niniejsza kampania dotyczy³a prowadzonej w sieci sklepów Media Markt, nale¿¹cej do Strony postêpowania,
wyprzeda¿y sprzêtu radiowo - telewizyjnego oraz artyku³ów gospodarstwa domowego, trwaj¹cej od dnia 7 stycznia 2005 r. do
wyczerpania zapasów. Has³em przewodnim przedmiotowej kampanii reklamowej by³o wyra¿enie „Media Markt - Nie dla idiotów”,
które mog³o sugerowaæ, ¿e oferta sieci sklepów Media Markt jest tak korzystna, ¿e osoby które nie dokonuj¹ zakupów w tej¿e sieci
nale¿y uznaæ za idiotów.
Wed³ug najlepszej wiedzy Prezesa Urzêdu, zarzut naruszenia dobrych obyczajów oraz godnoœci cz³owieka przez treœæ ww. has³a
reklamowego, by³ zasadny, wobec czego postanowieniem z dnia 7 stycznia 2005 r., na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustaw¹”, Prezes Urzêdu wszcz¹³ z urzêdu wobec
Strony postêpowania, postêpowanie o stosowanie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2
ustawy, polegaj¹cych na prowadzeniu kampanii reklamowej „Media Markt - Nie dla idiotów”, której forma stanowiæ mog³a godz¹ce
w zbiorowe interesy konsumentów czyny nieuczciwej konkurencji, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.,
polegaj¹ce na prowadzeniu reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz uchybiaj¹cej godnoœci cz³owieka.
W celu dokonania analizy przedmiotowego materia³u reklamowego w œwietle przepisów u.z.n.k., Prezes Urzêdu podj¹³
nastêpuj¹ce dzia³ania.
Zlecono instytutowi badañ opinii publicznej i rynku IPSOS Polska Sp. z o.o. w W. przeprowadzenie sonda¿u opinii publicznej,
którego celem by³o wykazanie, czy treœæ powy¿szej reklamy narusza dobre obyczaje oraz uchybia godnoœci cz³owieka. Wykaza³ on, ¿e
46% ogó³u badanych postrzega³o reklamê jako obraŸliw¹ lub potencjalnie obraŸliw¹, z czego tylko 14% spoœród ogó³u badanych
poczu³o siê osobiœcie obra¿onych, a 32% uwa¿a³o, ¿e reklama mo¿e obra¿aæ inne osoby. W grupie nieakceptuj¹cej treœci przekazu
reklamowego przewa¿a³y osoby w wieku 50 - 59 i powy¿ej 59 lat. Przedmiotowy sonda¿ wykaza³ jednoczeœnie, ¿e a¿ 52% badanych
nie zgadza siê na zabronienie emisji przedmiotowej reklamy.
Zwrócono siê do Rady Jêzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk o przedstawienie opinii, czy mo¿na uznaæ za
s³uszny prezentowany przez Prezesa Urzêdu pogl¹d, i¿ wykorzystanie przez Stronê postêpowania has³a reklamowego „Media Markt Nie dla idiotów”, mo¿e zostaæ uznane przez przeciêtnego odbiorcê za obraŸliwe, a tym samym mo¿e naruszaæ jego godnoœæ oraz
istniej¹ce dobre obyczaje. W opinii Rady Jêzyka Polskiego z dnia 10 lutego 2005 r., ze zdania „Media Markt - nie dla idiotów” nie wynika
w sensie logicznym wniosek, ¿e ludzie, którzy nie dokonuj¹ zakupów w sklepach Media Markt s¹ idiotami. Niemniej jednak Rada
Jêzyka Polskiego zwróci³a uwagê na niestosownoœæ pos³ugiwania siê w tekstach reklamowych okreœleniami obraŸliwymi, co stanowi
propagowanie agresywnych wzorców w komunikacji jêzykowej, przyczyniaj¹c siê do brutalizacji jêzyka publicznego.
Celem uzyskania g³ównego dowodu w niniejszym postêpowaniu, Prezes Urzêdu powo³a³ bieg³ego w dziedzinie reklamy
audiowizualnej dr hab. Andrzeja P. z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielloñskiego, celem sporz¹dzenia opinii
zawieraj¹cej ocenê, czy treœæ has³a przewodniego kampanii reklamowej „Media Markt - Nie dla idiotów”, mo¿e uchybiaæ godnoœci
przeciêtnego odbiorcy oraz naruszaæ istniej¹ce dobre obyczaje oraz czy istniej¹ przes³anki do stwierdzenia, ¿e powy¿sze dzia³ania mog¹
stanowiæ naruszaj¹ce interesy konsumentów czyny nieuczciwej konkurencji, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W swej opinii bieg³y stwierdzi³, ¿e intencj¹ twórców reklamy nie by³o obra¿anie
kogokolwiek, lecz odwo³anie siê do sprawdzonej i skutecznej strategii adresowania. Zdaniem bieg³ego reklama Media Markt nie nale¿y
z pewnoœci¹ do najbardziej „eleganckich”, nie znalaz³ on jednak dostatecznych powodów, aby uznaæ, ¿e narusza ona w sposób
intencjonalny i bezpoœredni godnoœæ przeciêtnego odbiorcy i przekracza ramy dobrych obyczajów.
Podobn¹ interpretacjê przedmiotowej kwestii przedstawili prof. dr hab. Ewa N. oraz prof. dr hab. Micha³ V. w dokumencie „Opinia
w sprawie zgodnoœci z prawem kampanii reklamowej Media Markt”, przekazanym przez Stronê postêpowania przy piœmie z dnia
11 kwietnia 2005 r.. Zgodnie z treœci¹ ww. opinii, charakter kampanii reklamowej „Media Markt - Nie dla idiotów” nie narusza dobrych
obyczajów oraz godnoœci cz³owieka. Autorzy stwierdzaj¹ ponadto, ¿e nawet przekroczenie granic dobrych obyczajów lub naruszenie
godnoœci cz³owieka treœci¹ przekazu reklamowego, nie jest równoznaczne z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z treœci¹ „Uniwersalnego S³ownika Jêzyka Polskiego” pod redakcj¹ prof. Stanis³awa Dubisza, s³owo „idiota” pochodzi od
francuskiego „idiot”, czyli „g³upiec”. W terminologii medycznej s³owo „idiota” oznacza cz³owieka g³êboko upoœledzonego umys³owo.
W jêzyku potocznym s³owo to ma charakter obraŸliwy i oznacza cz³owieka ograniczonego, bezmyœlnego, naiwnego, pozbawionego
wyobraŸni, a tak¿e po prostu g³upca, ba³wana, durnia („Uniwersalny S³ownik Jêzyka Polskiego” pod red. prof. Stanis³awa Dubisza, tom
2 H - N, str. 79, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003).
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Bior¹c pod uwagê zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy, nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e nie daje on dostatecznych podstaw
do uznania, ¿e dzia³ania Strony postêpowania, polegaj¹ce na prowadzeniu kampanii reklamowej „Media Markt - Nie dla idiotów”,
stanowi¹ godz¹ce w zbiorowe interesy konsumentów czyny nieuczciwej konkurencji, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1
u.z.n.k., polegaj¹ce na prowadzeniu reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz uchybiaj¹cej godnoœci cz³owieka, a tym samym, ¿e
stanowi¹ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów.
Uznaj¹c za s³uszn¹ interpretacjê treœci sloganu reklamowego „Media Markt - Nie dla idiotów”, przedstawion¹ przez bieg³ego
dr hab. Andrzeja P., Prezes Urzêdu stwierdza, ¿e wykorzystanie tego¿ has³a przez Stronê postêpowania w ramach prowadzonych akcji
reklamowych, w ¿aden sposób nie godzi w zbiorowe interesy konsumentów, co jest warunkiem koniecznym do uznania danych
dzia³añ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. Jak wskazano powy¿ej, w swej opinii bieg³y stwierdzi³ miêdzy
innymi, ¿e w reklamie Media Markt nikt nie jest w sposób bezpoœredni nazywany idiot¹, a wniosek, ¿e „ci, którzy nie kupuj¹ w Media
Markt s¹ idiotami”, móg³by powstaæ wy³¹cznie w wyniku nieuzasadnionego i prowadz¹cego w tym przypadku do b³êdnych
rozstrzygniêæ w sensie logicznym wnioskowania a contrario. W tym kontekœcie, zdaniem bieg³ego, jedynym argumentem
przemawiaj¹cym za opini¹, ¿e reklamy Media Markt naruszaj¹ dobre obyczaje jest obecnoœæ okreœlenia uwa¿anego w jêzyku
potocznym za obraŸliwe. Kontekst jego wystêpowania oraz sposób sformu³owania has³a nie daj¹ jednak dostatecznych podstaw, aby
reklamê jako tak¹ uznaæ za uchybiaj¹c¹ godnoœci przeciêtnego odbiorcy oraz naruszaj¹c¹ istniej¹ce dobre obyczaje.
Rada Jêzyka Polskiego podnios³a, ¿e pos³ugiwanie siê w reklamie nazwami obraŸliwymi jest niestosowne, propaguje bowiem
agresywne wzorce w komunikacji jêzykowej, przyczyniaj¹c siê do brutalizacji jêzyka publicznego. Jednoczeœnie Rada Jêzyka Polskiego
przyzna³a, ¿e ze zdania „Media Markt - Nie dla idiotów” mo¿e wynikaæ, ¿e osoby, które dokonuj¹ zakupów w sklepach sieci Media
Markt nie s¹ idiotami, jednak nie wynika z niego w sensie logicznym treœæ odwrotna - ¿e ludzie, którzy nie robi¹ zakupów w sklepach
Media Markt s¹ idiotami.
Tak¿e analiza wyników sonda¿u opinii publicznej, przeprowadzonego przez instytut badañ opinii publicznej i rynku IPSOS Polska
Sp. z o.o. w W., którego celem by³o wykazanie, czy treœæ przedmiotowej reklamy narusza dobre obyczaje lub uchybia godnoœci
cz³owieka, nie daje dostatecznych podstaw do stwierdzenia, ¿e swymi dzia³aniami Strona postêpowania dopuœci³a siê naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów czynów nieuczciwej konkurencji zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.,
polegaj¹cych na prowadzeniu reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz uchybiaj¹cej godnoœci cz³owieka. Przedmiotowy sonda¿
wykaza³, ¿e 46% ogó³u badanych postrzega reklamê jako obraŸliw¹ lub potencjalnie obraŸliw¹, z czego tylko 14% spoœród ogó³u
badanych poczu³o siê osobiœcie obra¿onych, a 32% uwa¿a, ¿e reklama mo¿e obra¿aæ inne osoby. W grupie, która nie akceptowa³a
treœci przekazu reklamowego dominowa³y osoby w wieku 50 - 59 i powy¿ej 59 lat. Przedmiotowy sonda¿ wykaza³ jednoczeœnie, ¿e a¿
52% badanych nie zgadza siê na zabronienie emisji przedmiotowej reklamy. Stosunkowo znaczny odsetek osób postrzegaj¹cych
przedmiotow¹ reklamê jako obraŸliw¹ mo¿e wynikaæ z b³êdnej interpretacji treœci has³a reklamowego „Media Markt - Nie dla idiotów”.
Przeprowadzaj¹c analizê zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego, Prezes Urzêdu uzna³ za przekonywaj¹ce argumenty
podniesione w cytowanej powy¿ej opinii dr hab. Andrzeja P. z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielloñskiego, które
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e kontekst wystêpowania okreœlenia „idiota” oraz sposób sformu³owania has³a reklamowego „Media
Markt - Nie dla idiotów”, nie daj¹ dostatecznych podstaw, aby przedmiotow¹ reklamê uznaæ za uchybiaj¹c¹ godnoœci przeciêtnego
odbiorcy oraz naruszaj¹c¹ istniej¹ce dobre obyczaje.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e treœæ has³a reklamowego „Media Markt - Nie dla idiotów” mo¿e budziæ kontrowersje, gdy¿
balansuje na granicy dobrego smaku. Jednak bior¹c pod uwagê zebrany w sprawie materia³ dowodowy, nale¿y stwierdziæ, ¿e praktyka
Strony postêpowania nie nosi znamion czynów nieuczciwej konkurencji, zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.,
polegaj¹cych na prowadzeniu reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz uchybiaj¹cej godnoœci cz³owieka, wobec czego nie ma
ona charakteru bezprawnego.
Tym samym nale¿a³o stwierdziæ, ¿e praktyka Strony postêpowania, jako niespe³niaj¹ca przes³anek zawartych w art. 23a ustawy,
nie stanowi praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 4 sierpnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiêbiorców: Henryka S. - „¯egluga Pasa¿erska“ w K., Stanis³awa P. oraz
Edwarda W. - „Przystañ Turystyczna - Pole Namiotowe“ w K. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RLU-21/2005)
Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego w sprawie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, wszczêtego na wniosek Leszka S. prowadz¹cego dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ pod nazw¹ „¯egluga Pu³awska” w P., przeciwko Henrykowi S. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹
„¯egluga Pasa¿erska” w K., Stanis³awowi P. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w K. oraz Edwardowi W. prowadz¹cemu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Przystañ Turystyczna - Pole Namiotowe” w K., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê praktykê polegaj¹c¹ na zawarciu przez Henryka
S., Stanis³awa P. i Edwarda W. porozumienia maj¹cego na celu ograniczenie konkurencji na rynku lokalnym us³ug ¿eglugi rzecznej
pasa¿erskiej na rzece Wiœle w rejonie miasta K., poprzez uzgodnienie przez ww. przedsiêbiorców sposobu licytowania stanowisk
cumowniczych w trakcie przetargu ustnego na dzier¿awê stanowisk cumowniczych zlokalizowanych przy wale wiœlanym w K.,
przeprowadzonego w dniu 15 wrzeœnia 2004 r. przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w L., co stanowi
naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stwierdza siê zaniechanie stosowania tej
praktyki.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nak³ada siê na:
1) Henryka S. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 35.000 z³,
2) Stanis³awa P. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 3.000 z³,
p³atne do bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku z dopuszczeniem siê naruszenia zakazów okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
III. Na podstawie art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów umarza siê postêpowanie
antymonopolowe w zakresie, w jakim zosta³o ono wszczête wobec Edwarda W., z powodu œmierci przedsiêbiorcy.
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UZASADNIENIE
W dniu 12 paŸdziernika 2004 r. wp³yn¹³ wniosek Leszka S., prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „¯egluga
Pu³awska“ w P. o wszczêcie postêpowania antymonopolowego wobec przedsiêbiorców Henryka S., Stanis³awa P. oraz Edwarda W.
(wszyscy zamieszkali w K.), pod zarzutem naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej
dalej „ustaw¹ antymonopolow¹“), poprzez „stworzenie“ przez wy¿ej wymienionych przedsiêbiorców zmowy przetargowej w celu
niedopuszczenia konkurencji, podczas przetargu ustnego na dzier¿awê stanowisk cumowniczych zlokalizowanych przy wale wiœlanym
w K. (dalej w tekœcie „przetarg“), przeprowadzonego przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w L. (zwanego dalej
„WZMiUW“) w dniu 15 wrzeœnia 2004 r. W uzasadnieniu wnioskodawca wskaza³, i¿ Henryk S. tu¿ przed przetargiem wydzier¿awi³
Stanis³awowi P. i Edwardowi W. nale¿¹ce do niego statki, aby przedsiêbiorcy ci wylicytowali urz¹dzenia cumownicze, co zapewni³oby
Henrykowi S. pozycjê monopolisty na rynku us³ug ¿eglugi rzecznej w K. Stanis³aw P. otrzyma³ w dzier¿awê statki „Wiking” oraz
„DŸwina”, sam zaœ jest w³aœcicielem jedynie dwu ³odzi drewnianych, zabieraj¹cych na pok³ad po 12 osób ka¿da, oraz hotelu na wodzie
(„Dziunia”). Natomiast Edward W. wydzier¿awi³ statek „Rudy”, przeznaczony do przewozu 12 osób, co przy wylicytowanej kwocie
czynszu dzier¿awnego za stanowisko cumownicze w wysokoœci […] z³, nie daje - wed³ug wnioskodawcy - mo¿liwoœci jego zap³acenia.
Poniewa¿ analiza wniosku da³a podstawy do przyjêcia, i¿ mog³o mieæ miejsce naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej, Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu“) wszcz¹³ postêpowanie w zwi¹zku z podejrzeniem
zawarcia porozumienia, którego celem by³o ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku us³ug ¿eglugi rzecznej pasa¿erskiej na rzece
Wiœle w rejonie K., poprzez uzgodnienie sposobu licytowania stanowisk cumowniczych w trakcie przetargu ustnego na dzier¿awê
stanowisk cumowniczych zlokalizowanych przy wale wiœlanym w K., przeprowadzonego dnia 15 wrzeœnia 2004 r. przez WZMiUW, po
uprzednim wydzier¿awieniu przez Henryka S. jednostek p³ywaj¹cych Edwardowi W. i Stanis³awowi P. w celu spe³nienia przez tych
ostatnich warunków uczestnictwa w przetargu, co stanowiæ mog³o naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy.
Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
Henryk S. zamieszka³y w K. prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „¯egluga Pasa¿erska”, œwiadcz¹c w rejonie K. us³ugi
œródl¹dowej ¿eglugi pasa¿erskiej. Przed og³oszeniem przetargu przedsiêbiorca posiada³ 8 statków pasa¿erskich, które ³¹cznie mog³y
zabraæ na pok³ad 1.108 osób. Dzia³alnoœæ tak¹ prowadzi tak¿e Stanis³aw P., równie¿ zamieszka³y w K. Przed og³oszeniem przetargu
posiada³ on dwie ³odzie motorowe dwunastoosobowe, a tak¿e statek pozbawiony napêdu, zacumowany na sta³e, przeznaczony na
hotel - kawiarniê. Us³ug ¿eglugi nie œwiadczy³ Edward W., prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Przystañ Turystyczna Pole Namiotowe”, jakkolwiek w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, wpis zawiera³ wzmiankê: „turystyczny przewóz osób
z dobijaniem do brzegów”. Jak wyjaœni³ Edward W., obiektywne okolicznoœci uniemo¿liwia³y rozpoczêcie przezeñ przewozów
komercyjnych, pomimo faktu, i¿ dzier¿awi³ urz¹dzenia cumownicze od WZMiUW. W zwi¹zku z zamiarem rozpoczêcia œwiadczenia
us³ug turystyki wodnej przyst¹pi³ do przetargu na dzier¿awê stanowisk cumowniczych, organizowanego przez WZMiUW.
Wnioskodawca Leszek S. z P., prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „¯egluga Pu³awska”, œwiadczy us³ugi pasa¿erskiej
¿eglugi rzecznej. W sezonie 2004 przedsiêbiorca ten nie prowadzi³ rejsów na trasach do i z K., gdy¿ nie by³ dzier¿awc¹ urz¹dzeñ
cumowniczych zlokalizowanych tam¿e, w zwi¹zku z czym nie mia³ mo¿liwoœci cumowania przy tamtejszej przystani ¿eglugi rzecznej.
Wszyscy wymienieni wy¿ej przedsiêbiorcy przyst¹pili do przetargu ustnego na dzier¿awê stanowisk cumowniczych, który odby³
siê w dniu 15 wrzeœnia 2004 r. w siedzibie WZMiUW w L. Przedmiotem przetargu by³a dzier¿awa siedmiu stanowisk cumowniczych
zlokalizowanych przy wale wiœlanym w K., z których szeœæ stanowisk sk³ada³o siê z czterech polerów (kó³ cumowniczych), zaœ jedno
stanowisko - z dwu polerów.
Przetarg zosta³ og³oszony dnia 2 sierpnia 2004 r. na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, treœæ og³oszenia
opublikowano tak¿e w „Dzienniku Wschodnim” z dnia 5 sierpnia 2004 r. Mo¿liwe by³o równie¿ nabycie regulaminu przetargu
w siedzibie WZMiUW. W przetargu mogli wzi¹æ udzia³ przedsiêbiorcy, którzy w terminie do dnia 8 wrzeœnia 2004 r. z³o¿yli oferty,
w których udokumentowali, ¿e spe³niaj¹ wymagane kryteria uczestnictwa, tj.:
- posiadaj¹ zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub do Krajowego Rejestru S¹dowego w zakresie
„Transportu wodnego œródl¹dowego”,
- udokumentuj¹ w³asnoœæ lub dzier¿awê sprzêtu p³ywaj¹cego do przewozu osób wraz ze œwiadectwem potwierdzaj¹cym zdolnoœæ
¿eglugow¹ statku,
- przedstawi¹ wstêpne warunki od administratora wód, tj. Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w W. w zakresie korzystania
z wód rzeki Wis³y w obrêbie miasta K.
Powy¿sze kryteria uczestnictwa zosta³y zmienione przez organizatora w ten sposób, ¿e pominiêto ostatni z wy¿ej wymienionych
warunków. Do dnia 8 wrzeœnia 2004 r. oferty z³o¿y³o siedmiu przedsiêbiorców. W dniu 6 wrzeœnia 2004 r. oferty z³o¿yli: Remigiusz S.,
Stanis³aw P., Edward W., Henryk S., Marcin J. i Bartosz F. Jak stwierdzono w protokole kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzêdu
w WZMiUW, Henryk S., Stanis³aw P. i Edward W. z³o¿yli oferty jednoczeœnie. Uwagê zwraca tak¿e fakt, i¿ sporz¹dzone przez nich
pisma przewodnie do ofert, a tak¿e pismo Remigiusza S., odznaczaj¹ siê podobieñstwem co do formy graficznej oraz zastosowanych
w tekœcie sformu³owañ. Widocznym jest, i¿ dokumenty te cechuje identyczny uk³ad tekstu, rozmieszczenie adresów, zastosowany
rodzaj i wielkoœæ czcionki. Identyczne jest tak¿e brzmienie otwieraj¹cego pisma przewodnie sformu³owania, po którym nastêpuje
wymienienie za³¹czników. W dniu 8 wrzeœnia 2004 r. z³o¿y³ ofertê Leszek S. Dnia 10 wrzeœnia 2004 r., a zatem po terminie sk³adania
ofert, wp³ynê³a do WZMiUW oferta Czes³awa B. Oferta ta nie by³a rozpatrywana, albowiem przedsiêbiorca uchybi³ terminowi do jej
z³o¿enia. Do udzia³u w przetargu nie dopuszczono tak¿e Remigiusza S., jako ¿e przedsiêbiorca nie spe³ni³ kryterium uczestnictwa
dotycz¹cego wpisu do w³aœciwego rejestru w zakresie „Transportu wodnego œródl¹dowego”.
W trakcie przetargu kolejno licytowano poszczególne stanowiska, traktowane jako oddzielne przedmioty przetargu, oznaczone
numerami od 1 do 7 zgodnie z planem sytuacyjno - wysokoœciowym w skali 1:500.
W licytacji dotycz¹cej stanowiska cumowniczego oznaczonego nr 1 udzia³ wziêli Leszek S., Marcin J., Bartosz F. i Stanis³aw P. Cena
wywo³awcza wynosi³a 200 z³, zaœ od kwoty 1.300 z³ walka na post¹pienia toczy³a siê ju¿ tylko pomiêdzy wnioskodawc¹ i Stanis³awem
P. Ten ostatni zaoferowa³ najwy¿sz¹ cenê za to stanowisko - 2.400 z³ za miesi¹c.
W licytacji dotycz¹cej stanowiska cumowniczego nr 2 udzia³ wziêli: Bartosz F., Leszek S., Stanis³aw P., Marcin J. Powy¿ej kwoty
1.200 z³ walka na post¹pienia rozgrywa³a siê w zasadzie pomiêdzy Leszkiem S. i Stanis³awem P. Przetarg na dzier¿awê tego stanowiska
wygra³ Stanis³aw P., który zaproponowa³ kwotê 3.300 z³ za miesi¹c.
Licytacja stanowiska nr 3 obejmowa³a jedynie cztery post¹pienia, które zg³aszali Henryk S., Leszek S. i Bartosz F. Post¹pienie tego
ostatniego na 600 z³ przebi³ Henryk S., oferuj¹c od razu 5.000 z³ i to by³a najwy¿sza kwota w tej licytacji.
Licytacja stanowiska nr 4 mia³a równie krótki przebieg, a wziêli w niej udzia³ Henryk S. i Leszek S., którzy zg³osili ³¹cznie trzy post¹pienia.
Po og³oszeniu ceny wywo³ania w wysokoœci 200 z³, Henryk S. przebi³ na 3.000 z³, nastêpnie wnioskodawca zg³osi³ 3.500 z³, zaœ kolejne
post¹pienie Henryka S. - 5.000 z³ - by³o najwy¿szym w tej licytacji.
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W licytacji stanowiska cumowniczego nr 5, sk³adaj¹cego siê z dwu polerów, udzia³ wziêli Bartosz F., Leszek S., Stanis³aw P.
i Marcin J. Post¹pienia zg³aszali Leszek S. i Stanis³aw P., przy czym ten ostatni zaoferowa³ cenê najwy¿sz¹ - 1.900 z³. W dalszych
licytacjach przedsiêbiorca ten nie móg³ ju¿ uczestniczyæ, albowiem wylicytowa³ by³ ju¿ najwiêksz¹ dopuszczon¹ regulaminem
przetargu iloœæ stanowisk.
W licytacji dotycz¹cej stanowiska nr 6 udzia³ wziêli jedynie Henryk S. i Leszek S. Obejmowa³a ona 10 post¹pieñ, zaœ najwy¿sz¹
ofertê zaproponowa³ Henryk S. - 7.000 z³. By³o to trzecie wylicytowane przez Henryka S. stanowisko, wobec czego w licytacji
ostatniego stanowiska, oznaczonego nr 7, nie móg³ on ju¿ wzi¹æ udzia³u.
Przebieg licytacji stanowiska nr 7 odznaczy³ siê najwiêkszym natê¿eniem rywalizacji pomiêdzy oferentami. Udzia³ w tej licytacji
wziêli Leszek S., Marcin J. i Edward W. Trójka oferentów zg³osi³a ³¹cznie 37 post¹pieñ, zaœ przetarg wygra³ Edward W., który
zaproponowa³ kwotê miesiêcznego czynszu za stanowisko w wysokoœci 8.500 z³.
Opisany przebieg przetargu obrazuje, i¿ poœród siedmiu powy¿szych licytacji, w ¿adnym przypadku nie dosz³o do sytuacji, w której
jeden z trzech przedsiêbiorców, bêd¹cych uczestnikami porozumienia stwierdzonego w niniejszej decyzji, by³by zmuszony w trakcie
licytacji poszczególnych stanowisk konkurowaæ z którymkolwiek z pozosta³ych uczestników porozumienia. Przy czym tylko w jednym
wypadku - w odniesieniu do stanowiska nr 7 - stan taki wymuszony by³ ustanowionymi przez organizatora ograniczeniami dotycz¹cymi
maksymalnej iloœci stanowisk, jak¹ móg³ wylicytowaæ pojedynczy oferent.
Reasumuj¹c, Henryk S. wygra³ przetarg na dzier¿awê stanowisk nr 3, nr 4 i nr 6, Stanis³aw P. wygra³ przetarg na dzier¿awê
stanowisk nr 1, nr 2 i nr 5, zaœ Edward W. wygra³ przetarg na dzier¿awê stanowiska nr 7.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Oceniane w niniejszej sprawie dzia³anie przedsiêbiorców, polegaj¹ce na ustaleniu sposobu licytowania w trakcie przetargu na
dzier¿awê stanowisk cumowniczych, mia³o za cel ograniczenie konkurencji. Trzej przedsiêbiorcy uzgodnili, o które stanowiska
cumownicze ka¿dy z nich bêdzie siê ubiegaæ w przetargu. Tym samym wyeliminowali element niepewnoœci co do zachowania ka¿dego
z nich w trakcie rywalizacji o stanowiska cumownicze. Niepewnoœæ co do zachowañ innych uczestników rynku jest znamienna dla
dzia³ania w warunkach konkurencji, które wymaga niezale¿noœci w podejmowaniu decyzji, w warunkach nieskrêpowanego
funkcjonowania mechanizmów popytu i poda¿y. Przedsiêbiorcy liczyli, i¿ u³atwi to ka¿demu z nich wylicytowanie odpowiedniej iloœci
stanowisk, ³¹cznie zaœ - wszystkich. Doprowadzi³oby to do tego, i¿ ¿aden inny, nie bêd¹cy uczestnikiem porozumienia przedsiêbiorca,
nie mia³by dostêpu do rynku us³ug ¿eglugi pasa¿erskiej obejmuj¹cego rejsy do i z K., ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zacumowania
statku przy tamtejszym wale wiœlanym, gdzie zlokalizowana jest przystañ ¿eglugi rzecznej. Porozumienie wymierzone by³o przeciwko
ka¿demu potencjalnemu konkurentowi jego uczestników i mog³o równie¿ godziæ w interesy konsumentów, albowiem mia³o
doprowadziæ do zawê¿enia wyboru oferty us³ug ¿eglugowych do trzech przedsiêbiorców, wy³onionych z pomoc¹ niedozwolonych
uzgodnieñ. Dodaæ nale¿y, i¿ rejsy wycieczkowe po rzece Wiœle stanowi¹ istotn¹ atrakcjê w K., którego oferta turystyczna, ze wzglêdu
na atrakcyjne, malownicze po³o¿enie, historyczn¹ zabudowê, organizacjê licznych imprez o charakterze kulturalnym czy rozrywkowym
oraz inne walory, skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, uprawiaj¹cych ró¿norakie formy turystyki, czy to indywidualnej, czy
grupowej. Przeto nale¿y uznaæ, i¿ w niniejszej sprawie mia³o miejsce naruszenie interesu publicznoprawnego, uzasadniaj¹ce
ingerencjê Prezesa Urzêdu na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przez porozumienie nale¿y m.in. rozumieæ, zgodnie z art. 4 pkt 4 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzgodnienia
dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki. Uznanie na gruncie ustawy
antymonopolowej takich dzia³añ za porozumienia ma na celu wyeliminowanie mo¿liwoœci obchodzenia przez przedsiêbiorców prawa
w drodze czynnoœci i dzia³añ nie spe³niaj¹cych przes³anek uznania ich za umowy. Dziêki takiemu skoordynowaniu zachowañ mo¿liwe
jest wyeliminowanie niepewnoœci przedsiêbiorców co do przebiegu procesów rynkowych i warunków dzia³ania konkurentów, która to
niepewnoœæ jest podstaw¹ dzia³ania konkurencji. Objêcie definicj¹ porozumienia takich uzgodnieñ nad¹¿a za warunkami prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej oraz mnogoœci¹ form wspó³pracy miêdzy uczestnikami rynku i pozwala na przeciwdzia³anie negatywnym
skutkom takiej wspó³pracy na podstawie analizy przejawów zachowañ rynkowych przedsiêbiorców równie¿ wówczas, gdy nie ma
dowodów na zawarcie umowy (E. Modzelewska - W¹chal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa
2002, s. 44-45).
Zdaniem Prezesa Urzêdu, w okolicznoœciach niniejszej sprawy nale¿y stwierdziæ, i¿ uzgodnienia takiego dokonali Henryk S.,
Stanis³aw P. i Edward W. W niniejszej sprawie uznano za ustalony fakt dokonania przez Henryka S., Stanis³awa P. i Edwarda W.
uzgodnienia dotycz¹cego sposobu zachowania siê przez nich w trakcie przetargu ustnego na dzier¿awê stanowisk cumowniczych.
Domniemanie takie opiera siê na nastêpuj¹cych ustalonych i nie budz¹cych w¹tpliwoœci faktach.
W okresie po og³oszeniu przetargu, zaœ przed up³ywem terminu sk³adania ofert, Henryk S. wydzier¿awi³ Edwardowi W.
i Stanis³awowi P. stanowi¹ce jego w³asnoœæ jednostki p³ywaj¹ce, za symboliczn¹ wrêcz odp³atnoœci¹. Ustalone przez strony umów
wysokoœci czynszów dzier¿awnych, jak wy¿ej wskazano w niniejszej decyzji, by³y zdecydowanie ni¿sze od przyjêtych w stosunkach
tego rodzaju miêdzy innymi przedsiêbiorcami. Tak¿e sam Henryk S., w relacjach z innymi przedsiêbiorcami uzgadnia³ du¿o wy¿sze
stawki czynszów za dzier¿awê jednostek p³ywaj¹cych. Wysokoœæ czynszów za dzier¿awê statków, jest zdaniem Prezesa Urzêdu
ra¿¹co niska i nie mog³a byæ ukszta³towana w wyniku nieskrêpowanego dzia³ania mechanizmów popytu i poda¿y. Godnym
podkreœlenia jest tak¿e fakt, i¿ zarówno regulamin przetargu, jak i okreœlone w nim istotne postanowienia umowy, która mia³a byæ
zawarta z dzier¿awcami stanowisk cumowniczych, nie nak³ada³y ograniczeñ okreœlaj¹cych maksymaln¹ liczbê jednostek p³ywaj¹cych,
jakiej przedsiêbiorcy mogliby u¿ywaæ korzystaj¹c z dzier¿awionych stanowisk cumowniczych. Ograniczenie dotyczy³o jedynie
maksymalnej liczby stanowisk cumowniczych, jak¹ móg³ wydzier¿awiæ pojedynczy oferent.
Kolejnym faktem, na którym Prezes Urzêdu opar³ domniemanie zawarcia przez przedsiêbiorców porozumienia, jest jednoczesne
z³o¿enie przez ww. przedsiêbiorców ofert uczestnictwa w przetargu, dokonane przez nich w dniu 6 wrzeœnia 2004 r. Fakt ten zosta³
ujawniony w trakcie kontroli przeprowadzonej w WZMiUW w dniu 28 wrzeœnia 2004 r., zaœ jego stwierdzenie utrwalono poprzez
zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w protokole kontroli. Niezale¿nie od udzielonych w tym zakresie, zaprotoko³owanych
wyjaœnieñ kontrolowanego, o jednoczesnym z³o¿eniu ofert œwiadcz¹ tak¿e kolejne numery wpisane na piecz¹tce wp³ywu, któr¹
w sekretariacie WZMiUW ostemplowano sk³adane przez przedsiêbiorców oferty. W warunkach konkurencji, gdy dzia³aniu
pojedynczych przedsiêbiorców towarzyszy niepewnoœæ co do zachowañ ich konkurentów, sytuacja taka jest ma³o prawdopodobna.
Zwróciæ tak¿e nale¿y uwagê na fakt, i¿ uczestnicy porozumienia w jednym dniu, tj. 6 sierpnia 2004 r., odebrali w siedzibie WZMiUW
regulamin przetargu. W okolicznoœciach niniejszej sprawy, przy uwzglêdnieniu tego, i¿ przedsiêbiorcy znali siê od lat, przy czym Henryk
S. i Stanis³aw P. „po s¹siedzku” prowadz¹ dzia³alnoœæ us³ugow¹ z wykorzystaniem urz¹dzeñ cumowniczych zlokalizowanych na wale
wiœlanym, fakt jednoczesnego z³o¿enia przez nich ofert uczestnictwa w przetargu œwiadczy o prowadzonej przez nich wspó³pracy
i wynikaj¹cej st¹d koordynacji zachowañ.
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Za istnieniem koordynacji zachowañ przedsiêbiorców przemawia równie¿ podobieñstwo co do formy graficznej sporz¹dzonych
przez nich pism przewodnich do ofert uczestnictwa w przetargu, a tak¿e identyczne brzmienie sformu³owania zamieszczonego na
wstêpie tych¿e pism. Œwiadczy to o tym, i¿ oferty zosta³y wspólnie przez przedsiêbiorców sporz¹dzone, lub te¿ pod kierunkiem
jednego z nich, wed³ug jednego szablonu. Bezspornym jest, i¿ w trakcie ka¿dej kolejnej licytacji, których przedmiotem by³a dzier¿awa
poszczególnych stanowisk cumowniczych, o dzier¿awê danego stanowiska ubiega³ siê tylko jeden z trójki przedsiêbiorców, przeciwko
którym wszczêto postêpowanie antymonopolowe zakoñczone wydaniem niniejszej decyzji. Innymi s³owy, gdy w trakcie licytacji
któregokolwiek ze stanowisk jeden z trójki przedsiêbiorców zg³asza³ post¹pienia, ¿aden z dwu pozosta³ych nie rywalizowa³ z nim
o dzier¿awê danego stanowiska. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ jedynie w przypadku licytacji dotycz¹cej ostatniego stanowiska wyst¹pienie
sytuacji przeciwnej wykluczone by³o z przyczyn tkwi¹cych w ograniczeniach ustanowionych przez organizatora przetargu,
a dotycz¹cych maksymalnej liczby stanowisk, jak¹ móg³ wylicytowaæ pojedynczy oferent. W okolicznoœciach sprawy Prezes Urzêdu
podziela wyra¿ony przez wnioskodawcê we wniosku pogl¹d, wedle którego Henryk S., Stanis³aw P. i Edward W. w trakcie przetargu
postêpowali wed³ug uprzednio opracowanego planu.
Ca³okszta³t opisanych wy¿ej faktów pozwala w sposób logiczny wyprowadziæ wniosek, i¿ przedsiêbiorcy Henryk S., Stanis³aw P.
i Edward W. dokonali uzgodnienia w zakresie zachowania siê przez nich w trakcie przetargu ustnego na dzier¿awê stanowisk
cumowniczych w dniu 15 wrzeœnia 2004 r. Uczestnicy porozumienia ustalili, i¿ nie bêd¹ miêdzy sob¹ rywalizowaæ o poszczególne
stanowiska, przy czym przebieg przetargu jest odzwierciedleniem ustalonej przez nich kolejnoœci licytowania.
W niniejszej sprawie, za rynek produktowy nale¿y uznaæ us³ugi ¿eglugi rzecznej pasa¿erskiej. Jest to odp³atny przewóz osób
jednostkami p³ywaj¹cymi - statkami pasa¿erskimi i mniejszymi ³odziami. Natomiast w ujêciu geograficznym rynek stanowi odcinek
rzeki Wis³y w rejonie K., na którym odbywaj¹ rejsy jednostki p³ywaj¹ce armatorów przybijaj¹cych do brzegu rzeki w K. A zatem rynkiem
w³aœciwym w sprawie jest rynek us³ug ¿eglugi rzecznej pasa¿erskiej na rzece Wiœle w rejonie miasta K.
Dla uznania, i¿ porozumienie narusza zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy, niezbêdne jest wykazanie, i¿ porozumienie to
polega na ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem. Porozumienie takie
ma za cel utrudniæ przedsiêbiorcom wejœcie na rynek lub te¿ wymusiæ opuszczenie rynku przez przedsiêbiorców. W okolicznoœciach
niniejszej sprawy, analizuj¹c zachowanie przedsiêbiorców nale¿y stwierdziæ, i¿ celem dokonanych przez nich uzgodnieñ by³o
ograniczenie dostêpu do rynku w³aœciwego przedsiêbiorcom nieobjêtym porozumieniem. Uczestnicy porozumienia przyjêli wspóln¹
taktykê licytowania stanowisk, polegaj¹c¹ na wy³¹czeniu pomiêdzy nimi rywalizacji o poszczególne stanowiska i d¹¿eniu do
„przelicytowania” pozosta³ych uczestników przetargu w odniesieniu do ka¿dego stanowiska cumowniczego. Jej sukces umo¿liwia³
uczestnikom porozumienia, a w szczególnoœci Henrykowi S., który posiada³ nad Stanis³awem P. i Edwardem W. znacz¹c¹ przewagê
ekonomiczn¹, zmonopolizowanie rynku w³aœciwego. Dlatego te¿ stwierdziæ nale¿y, i¿ celem dokonanego przez przedsiêbiorców
uzgodnienia by³o ograniczenie dostêpu do rynku us³ug ¿eglugi rzecznej przedsiêbiorców tym uzgodnieniem nieobjêtych, co jest
zakazane w œwietle art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dla uznania zaœ, i¿ porozumienie narusza zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy, niezbêdne jest stwierdzenie, i¿ przystêpuj¹cy
do przetargu przedsiêbiorcy uzgodnili warunki sk³adanych ofert, lub te¿ uzgodnienie takie zosta³o dokonane przez tych
przedsiêbiorców oraz przedsiêbiorcê bêd¹cego organizatorem przetargu. W niniejszej sprawie uzgodnienie warunków sk³adanych
ofert zosta³o dokonane przez trzech przedsiêbiorców - Henryka S., Stanis³awa P. i Edwarda W. przystêpuj¹cych do przetargu ustnego
na dzier¿awê urz¹dzeñ cumowniczych. Przedsiêbiorcy ci uzgodnili pomiêdzy sob¹, który z nich bêdzie bra³ udzia³ w licytacjach
dotycz¹cych poszczególnych stanowisk. Powy¿sze pozwala przyj¹æ za udowodnione, ¿e zawarte przez przedsiêbiorców porozumienie
narusza³o art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zwa¿yæ nale¿y, i¿ przetarg na dzier¿awê stanowisk cumowniczych, z którym wi¹za³o siê porozumienie przedsiêbiorców, zosta³
uniewa¿niony przez WZMiUW w dniu 18 lutego 2005 r. Poniewa¿ do chwili tej nie zawarto umów dzier¿awy stanowisk cumowniczych
z przedsiêbiorcami wy³onionymi w wyniku jego rozstrzygniêcia, stan ustalony przetargiem nie mia³ mo¿liwoœci funkcjonowania
w praktyce. Decyzja organizatora o uniewa¿nieniu przetargu doprowadzi³a do unicestwienia porozumienia, zaœ uczestnicy
porozumienia nie osi¹gnêli przez to celu porozumienia w postaci ograniczenia konkurencji na rynku us³ug ¿eglugi rzecznej w rejonie K.
W tych okolicznoœciach nale¿y stwierdziæ, i¿ zachowanie przedsiêbiorców przesta³o naruszaæ zakazy okreœlone w art. 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, co czyni zasadnym wydanie w niniejszej sprawie decyzji, o której mowa w art. 10 tej¿e ustawy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Prezes Urzêdu orzek³, jak w pkt I. sentencji.
Wymierzaj¹c karê Prezes Urzêdu uwzglêdni³ stopieñ naruszenia interesu publicznoprawnego. Porozumienie skierowane by³o
przeciwko wszystkim konkurentom, którzy przyst¹pili do przetargu, godzi³o tak¿e w interesy konsumentów, zmierzaj¹c do sztucznego
zawê¿enia wyboru oferty us³ug ¿eglugi do trzech us³ugodawców. W takich okolicznoœciach sprawy, Prezes Urzêdu postanowi³
podkreœliæ represyjn¹ funkcjê kar. Dlatego te¿ na³o¿ono na przedsiêbiorców kary wysokie. Prezes Urzêdu nie doszuka³ siê jakichkolwiek
okolicznoœci ³agodz¹cych, które uzasadnia³yby na³o¿enie kar niewygórowanych. Orzeczone kary podkreœlaæ maj¹ naganny charakter
zachowañ przedsiêbiorców, którzy dopuœcili siê naruszenia zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê. Kary pe³ni¹ jednoczeœnie
funkcjê prewencyjn¹ i maj¹ zapobiegaæ dokonywaniu przez ukaranych przedsiêbiorców powtórnych naruszeñ przepisów ustawy
antymonopolowej, w tym zawieraniu zakazanych porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê.
Maj¹c powy¿sze okolicznoœci na uwadze, Prezes Urzêdu orzek³, jak w pkt II. sentencji.
W pkt III. sentencji Prezes Urzêdu umorzy³ postêpowanie antymonopolowe w zakresie, w jakim zosta³o ono wszczête wobec
Edwarda W., z powodu œmierci przedsiêbiorcy. W dniu 27 stycznia 2005 r. bêd¹cy stron¹ postêpowania Edward W. zmar³. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ postêpowanie antymonopolowe dotyczy praw oraz obowi¹zków osobistych przedsiêbiorcy, w tym wypadku osoby
fizycznej, zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Takie uprawnienia i obowi¹zki nie przechodz¹ na
nastêpców prawnych, wobec czego œmieræ strony czyni dalsze postêpowanie wobec niej bezprzedmiotowym, co daje podstawê do
umorzenia wobec niej postêpowania.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿a³o orzec, jak w pkt III. sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 9 sierpnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W. za ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr DOK-91/2005)
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.), po przeprowadzeniu postêpowania wszczêtego z wniosku Przedsiêbiorstwa Handlu Zagranicznego „Bartimpex” S.A. w M.,
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
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a) uznaje dzia³anie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w W. za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w postaci
nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku przesy³u gazu ziemnego, okreœlon¹ w art. 8 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 2
ww. ustawy, polegaj¹c¹ na ograniczaniu zbytu ze szkod¹ dla kontrahentów lub konsumentów, poprzez odmowê œwiadczenia
us³ug przesy³owych gazu ziemnego wydobywanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdza zaniechanie jej
stosowania z dniem 2 czerwca 2003 r.
b) uznaje dzia³anie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w W. za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w postaci
nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku przesy³u gazu ziemnego, okreœlon¹ w art. 8 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5
ww. ustawy, polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji,
poprzez odmowê œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu ziemnego wydobywanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 2 czerwca 2003 r.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz.
804 ze zm.), Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W.
karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 2.000.000 z³ za naruszenie zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 8
ust. 2 pkt 5 ww. ustawy.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo Handlu Zagranicznego „Bartimpex” S.A. w M. (zwane dalej „Bartimpex” S.A.), jako przedsiêbiorca zajmuj¹cy
siê miêdzy innymi obrotem paliwami gazowymi, podjê³o starania zmierzaj¹ce do budowy gazoci¹gu Bernau - Szczecin, który
stanowi³by ³¹cznik pomiêdzy systemami gazowniczymi Polski i Europy Zachodniej. W celu rozpoczêcia budowy gazoci¹gu,
„Bartimpex” S.A., wraz z niemieckim kooperantem Ruhrgas Energie Beteiligungs - AG (zwanym dalej „REB-AG”), za³o¿y³
Inwestycyjn¹ Spó³kê Energetyczn¹ IRB Sp. z o.o. (zwan¹ dalej „IRB Sp. z o.o.”). Bêd¹c udzia³owcem spó³ki IRB Sp. z o.o., „Bartimpex”
S.A. podpisa³ w dniu 28 stycznia 1999 r. list intencyjny ze spó³k¹ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (zwan¹ dalej „PGNiG
S.A.” lub „przedsiêbiorstwem energetycznym”) oraz spó³k¹ REB-AG. W liœcie tym wszystkie podmioty wyrazi³y zainteresowanie oraz
wolê wspó³pracy w zakresie budowy gazoci¹gu Bernau-Szczecin. Po podpisaniu listu intencyjnego spó³ka PGNiG S.A. zaprzesta³a
aktywnie dzia³aæ na rzecz budowy gazoci¹gu Bernau - Szczecin. W dniu 26 wrzeœnia 2000 r., w odpowiedzi na pismo przedsiêbiorstwa
„Bartimpex” S.A. z dnia 19 wrzeœnia 2000 r., w którym spó³ka ta ponawia propozycjê zawarcia umowy œwiadczenia us³ugi przesy³u
gazu, PGNiG S.A. oœwiadcza, i¿ „nie jest przygotowane (...) do œwiadczenia tego typu us³ug dla podmiotów zewnêtrznych”. Powo³uj¹c
siê na ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.), PGNiG S.A. twierdzi w piœmie
odmawiaj¹cym œwiadczenia przesy³u gazu, i¿ „Bartimpex S.A.”, zamierzaj¹c sprowadzaæ gaz z zagranicy, nie posiada ewentualnych
roszczeñ o zawarcie umowy przesy³owej, gdy¿ art. 4 ust. 2 ww. ustawy zobowi¹zuje przedsiêbiorcê energetycznego jedynie do
œwiadczenia us³ug przesy³u gazu wydobytego na terenie kraju. Fakt ten spowodowa³, w opinii „Bartimpex” S.A., poniesienie strat
finansowych przez spó³kê oraz gospodarcz¹ niemo¿liwoœæ budowy gazoci¹gu Bernau - Szczecin.
W dniu 2 lutego 2001 r. do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „organem antymonopolowym”
lub „Prezesem Urzêdu”) wp³yn¹³ wniosek „Bartimpex” S.A. o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko PGNiG S.A.
i wydanie decyzji nakazuj¹cej zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych, polegaj¹cych na odmowie œwiadczenia us³ug
przesy³u gazu, zakwalifikowanych przez wnioskodawcê jako przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania
b¹dŸ rozwoju konkurencji (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów, Dz. U. z 1999 r. Nr 52 poz. 547 ze zm.), jako odmowa sprzeda¿y lub skupu towarów, dyskryminuj¹ca
wnioskodawcê przy braku alternatywnych Ÿróde³ zaopatrzenia lub zbytu (art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy), a tak¿e jako ograniczanie,
mimo posiadanych mo¿liwoœci, sprzeda¿y lub skupu towarów (art. 7 ww. ustawy) oraz ustalenie kary pieniê¿nej. Przed wejœciem
w ¿ycie w dniu 1 kwietnia 2001 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹, pismem z dnia 22 marca 2001 r., wnioskodawca zmodyfikowa³ swoje ¿¹danie
i okreœli³ praktykê monopolistyczn¹ spoœród nowego katalogu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, kwalifikuj¹c j¹ jako naruszenie
zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 (ograniczenie produkcji, zbytu lub postêpu technicznego ze szkod¹ dla kontrahentów lub
konsumentów) oraz w art. 8 ust. 2 pkt 5 (przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju
konkurencji) wskazanego powy¿ej aktu prawnego.
Po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie DDI-1-50-114/2001/BK, w tym dowodu z opinii bieg³ego, organ antymonopolowy
w dniu 30 grudnia 2002 r. wyda³ decyzjê Nr DDI-116/2002 r., w której uzna³ dzia³ania PGNiG za nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej.
Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt XVII Ama 24/03, wydanym na skutek odwo³ania PGNiG S.A. od ww. decyzji Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchyli³ jednak¿e tê decyzjê w ca³oœci.
W uzasadnieniu wyroku S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskaza³ jako uchybienie formalne brak postanowienia o wszczêciu
postêpowania antymonopolowego, stanowi¹cego warunek sine qua non wszczêcia postêpowania w sposób prawem przewidziany
oraz zmianê treœci zarzutu stawianego PGNiG S.A. Jak zauwa¿y³ S¹d w ww. cytowanym wyroku poddane analizie zachowanie PGNiG
S.A., mog¹ce stanowiæ praktykê monopolistyczn¹, polega³o na odmowie œwiadczenia us³ug przesy³u gazu, co do zasady, a nie na
odmowie niepoprzedzonej analiz¹ pozwalaj¹c¹ na okreœlenie mo¿liwoœci technicznych przesy³u gazu. Uchybienia te, zdaniem s¹du,
uniemo¿liwi³y prowadzenie postêpowania w sposób zapewniaj¹cy aktywny udzia³ w nim stron, podejmowanie œrodków
dowodowych, a ostatecznie równie¿ wydanie zaskar¿onej decyzji.
Pismem z dnia 12 marca 2004 r. pe³nomocnik „Bartimpex” S.A. podtrzyma³ w ca³oœci z³o¿ony w dniu 2 lutego 2001 r. wniosek
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego, zwracaj¹c siê o wydanie decyzji nakazuj¹cej zaniechanie stosowania praktyk
monopolistycznych przez PGNiG S.A., polegaj¹cych na odmowie œwiadczenia us³ug przesy³u gazu wydobywanego za granic¹ sieci¹
PGNiG S.A. oraz o ustalenie kary pieniê¿nej.
Prezes Urzêdu wszcz¹³ w dniu 13 grudnia 2004 r. postêpowanie przeciwko PGNiG S.A., w sprawie stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku przesy³u gazu ziemnego, poprzez
odmowê œwiadczenia w systemie gazowniczym PGNiG S.A. na rzecz „Bartimpex” S.A., us³ug przesy³u gazu ziemnego
wydobywanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowiæ mo¿e naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
antymonopolowej.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W dniu 2 lutego 2001 r. do Prezesa Urzêdu wp³yn¹³ wniosek „Bartimpex” S.A., podtrzymany w piœmie z dnia 12 marca 2004 r.,
o wszczêcie postêpowania administracyjnego przeciwko PGNiG S.A. i wydanie decyzji nakazuj¹cej zaniechanie praktyk
monopolistycznych oraz ustalenie kary pieniê¿nej. W czasie trwania odmowy œwiadczenia us³ug przesy³owych, dzia³alnoœæ
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podmiotów sektora energetycznego regulowa³y przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504 ze zm.). W dniu 1 stycznia 2003 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1144), która w znacznym stopniu zmieni³a przepisy art. 4 ustawy Prawo energetyczne,
w zakresie dostêpu do sieci przesy³owej. Niemniej jednak, przedmiotowa nowelizacja zaczê³a obowi¹zywaæ, w stosunku do
przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê obrotem gazem importowanym, dopiero w dniu 1 maja 2004 r., czyli ju¿ po dniu 2 czerwca 2003 r.,
uznanym przez Prezesa Urzêdu jako data zaniechania praktyki przez PGNiG S.A., polegaj¹cej na odmowie œwiadczenia us³ug
przesy³owych gazu importowanego. W oparciu o gruntown¹ analizê zebranego w sprawie materia³u dowodowego, Prezes Urzêdu
stwierdzi³, i¿ dzia³ania PGNiG S.A., polegaj¹ce na odmowie œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu ziemnego wydobywanego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej bêd¹ce przedmiotem niniejszego postêpowania, naruszaj¹ art. 8 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2
pkt 2 i 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Uzasadniaj¹c powy¿sze wskazaæ nale¿y, co nastêpuje:
W³aœciwoœæ Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zdaniem Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kompetencje Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie
promowania konkurencji, zgodnie z art. 21 ustawy Prawo energetyczne, nie wy³¹czaj¹ w³aœciwoœci Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w dziedzinie ochrony konkurencji na rynku na podstawie ustawy antymonopolowej. Stanowisko S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów prezentowane w tej kwestii jest jednoznaczne. Maj¹c na uwadze stan faktyczny i prawny

przedmiotowego sporu, w wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r. S¹d uzna³, i¿ „nie s¹ zasadne zarzuty powoda (w tym przypadku PGNiG
S.A.), ¿e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Treœæ obydwu ustaw wskazuje, ¿e taka relacja nie wystêpuje generalnie. (...) Przepisy regulacyjne wy³¹czaj¹
stosowanie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów tylko w takim zakresie w jakim jest ona faktycznie wykonywana przez organ
regulacyjny. W przypadku energetyki dotyczy to w szczególnoœci zatwierdzonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki taryf,
rozstrzygniêæ wydanych w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Brak orzeczenia Prezesa URE w zakresie obowi¹zku
œwiadczenia przez zainteresowanego us³ugi przesy³u gazu powoduje, ¿e brak jest formalnej przeszkody w prowadzeniu postêpowania
antymonopolowego, gdy¿ „regulacja” w tym zakresie nie zosta³a dokonana. Jest wiêc spraw¹ wyboru zainteresowanego, czy dla
ochrony swoich praw chce on wykorzystaæ œrodki publicznoprawne czy te¿ œrodki prywatnoprawne.”
Interes publicznoprawny.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreœla, i¿ ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni interes publiczny, co
wynika z art. 1 ust. 1 ustawy. Powy¿sza regulacja znajduje wiêc zastosowanie tylko wówczas, gdy zagro¿ony lub naruszony zostaje
interes publiczny polegaj¹cy na zapewnieniu w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Zdaniem S¹du, pojêcie
interesu publicznego nie jest pojêciem o charakterze sta³ym i jednolitym. W ka¿dej sprawie powinien on byæ ustalony
i konkretyzowany. Zdaniem Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przedmiotowej sprawie istnia³a podstawa do
interwencji, gdy¿ dzia³ania PGNiG S.A. dotycz¹ interesu publicznego. Przedmiotem postêpowania ze strony organu
antymonopolowego nie by³o bowiem rozstrzygniêcie indywidualnego sporu pomiêdzy PGNiG S.A. a spó³k¹ „Bartimpex” S.A., ale
ocena zachowania monopolisty w zakresie przesy³u gazu, w konfrontacji z jakimkolwiek przedsiêbiorc¹ zamierzaj¹cym prowadziæ
dzia³alnoœæ w sferze obrotu gazem importowanym. „Bartimpex” S.A. powinien byæ traktowany tylko jako jeden z potencjalnych
przedsiêbiorców, którzy mogliby napotkaæ podobne trudnoœci ze strony PGNiG S.A. Do tych przedsiêbiorców nale¿y zaliczyæ zarówno
tych, którzy ju¿ w 2000 r. posiadali koncesjê na obrót gazem z zagranic¹, jak i innych, przysz³ych uczestników tego rynku.
Pojêcie interesu publicznego nie jest pojêciem jednolitym i sta³ym. W ka¿dej sprawie powinien byæ on konkretyzowany.
„Bartimpex” S.A. wyst¹pi³ ze skarg¹ do Prezesa Urzêdu, gdy¿ w³aœnie jemu odmówiono zawarcia umowy us³ugi przesy³owej,
a odmowa ta nie by³a spowodowana niespe³nieniem wymagañ stawianym konkretniej spó³ce „Bartimpex” S.A., czy jakimikolwiek
przyczynami le¿¹cymi po stronie tego w³aœnie wnioskodawcy. Wobec czego, zdaniem organu antymonopolowego, nale¿y odró¿niæ
sytuacjê, w której zachowanie PGNiG S.A. wobec „Bartimpex” S.A. mia³oby charakter incydentalny od sytuacji, która ma miejsce
w badanym stanie faktycznym, kiedy przedsiêbiorstwo energetyczne twierdzi, i¿ zachowanie wobec spó³ki „Bartimpex” S.A. zgodne
jest z jego generalnym podejœciem do kwestii mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu pochodz¹cego z zagranicy oraz
zwi¹zane jest z brakiem takiego obowi¹zku po stronie PGNiG S.A, wynikaj¹cego z ustawy z 1997 r. Prawo energetyczne. Opisanie
stanu faktycznego, który sta³ siê kanw¹ postêpowania, wskazuje na specyfikê zachowania PGNiG S.A. w kontaktach z potencjalnymi
klientami, wobec czego nie zmierza do oceny indywidualnej sytuacji spó³ki „Bartimpex” S.A. W³aœciwoœci monopolu sieciowego,
w warunkach którego dzia³a PGNiG S.A. oraz szczególne wymagania natury technicznej i ekonomicznej, które musz¹ spe³niæ podmioty
chc¹ce korzystaæ z us³ugi przesy³owej gazu, powoduj¹, i¿ udowodnienie praktyki monopolistycznej w tym kontekœcie mo¿e nast¹piæ
jedynie poprzez analizê indywidualnej sprawy. Na podstawie zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materia³u dowodowego
nale¿y za³o¿yæ, i¿ PGNiG S.A., podobnie jak w stosunku do spó³ki „Bartimpex” S.A., zachowa³by siê tak¿e wobec innych
przedsiêbiorców, wystêpuj¹cych z wnioskiem o œwiadczenie us³ugi przesy³u gazu, tzn. odmówi³by jej œwiadczenia. Z uwagi na
specyfikê niniejszej sprawy, w której mamy do czynienia z odmow¹ mog¹c¹ mieæ na celu ograniczenie wejœcia potencjalnego
konkurenta na rynek, nie mo¿na dla uzasadnienia praktyki wymagaæ koniecznoœci wykazania powtarzalnoœci dzia³añ polegaj¹cych na
ograniczeniu lub eliminowaniu konkurencji na rynku.
Maj¹c powy¿sze argumenty na wzglêdzie, organ antymonopolowy uzna³, i¿ w przedmiotowej sprawie interes publicznoprawny
wystêpuje.
Rynek w³aœciwy (relewantny). Pozycja dominuj¹ca na rynku w³aœciwym.
Przepis art. 4 pkt 8 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje pojêcie rynku w³aœciwego, jako rynku towarów
(us³ug), które ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, s¹ uznawane przez ich nabywców za substytuty
oraz s¹ oferowane na obszarze, na którym, ze wzglêdu na rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje
konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, Prezes Urzêdu uzna³, i¿ w przedmiotowej sprawie rynkiem w³aœciwym jest krajowy rynek przesy³u
gazu ziemnego, a PGNiG S.A. posiada na tak okreœlonym rynku pozycjê dominuj¹c¹. Uzasadniaj¹c powy¿sze, nale¿y wskazaæ, co
nastêpuje. Przesy³ gazu ziemnego nastêpuje wy³¹cznie poprzez system sieci gazowej. Taka forma transportu gazu ziemnego nie
posiada substytutów, gdy¿ inne metody przesy³u gazu nie s¹ stosowane. Wzglêdy te powoduj¹ jednoczeœnie, i¿ obszar geograficzny
ww. rynku produktowego ograniczony jest do obszaru, na którym po³o¿ona jest u¿ytkowana sieæ, w tym przypadku do terenu
Rzeczypospolitej Polskiej. Efektywnoœæ gospodarowania przesy³em gazu sprawia, i¿ œwiadczenie us³ug przesy³owych odbywa siê
w warunkach monopolu naturalnego. Monopol naturalny przedsiêbiorstwa sieciowego wynika z koniecznoœci budowy wysoce
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kapita³och³onnych instalacji i sieci, których powielenie by³oby nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego te¿,
nieuzasadnionym ekonomicznie by³aby konstrukcja konkurencyjnej sieci przesy³owej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug
przesy³owych przez kilka podmiotów równolegle. PGNiG S.A. w trakcie trwania odmowy pozostawa³ jedynym dysponentem sieci
przesy³owej gazu ziemnego na terenie Polski, posiada³ zatem pozycjê monopolistyczn¹ w tym zakresie, która stanowi, wed³ug
doktryny, kwalifikowan¹ formê pozycji dominuj¹cej. Ponadto pozycja dominuj¹ca PGNiG S.A. na rynku ma charakter trwa³y, z uwagi
na specyfikê dzia³alnoœci jak¹ jest przesy³ gazu ziemnego.
Zarzut przedawnienia.
W piœmie z dnia 14 stycznia 2005 r., PGNiG S.A. podnosi zarzut przedawnienia, powo³uj¹c siê na art. 93 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r. (sygn. akt I CKN 79/01) wypowiadaj¹c siê w kwestii
przedawnienia praktyk monopolistycznych w œwietle ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) stwierdzi³, i¿ zachowania podmiotu nadu¿ywaj¹cego pozycji
dominuj¹cej na rynku wskazane w art. 5 przedmiotowej ustawy nie maj¹ jednolitego charakteru. Niektóre z nich charakteryzuje
„pewna sta³oœæ (ci¹g³oœæ) zachowania siê monopolisty”. Do zachowañ charakteryzuj¹cych siê ci¹g³oœci¹ S¹d Najwy¿szy zaliczy³
praktykê monopolistyczn¹ polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu ukszta³towania siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju
konkurencji (art. 5 ust. 1 pkt 1 wówczas obowi¹zuj¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów), która stanowi w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów niedozwolon¹ praktykê z art. 8
ust. 2 pkt 5, bêd¹c¹ podstaw¹ prawn¹ wniesionej przez spó³kê „Bartimpex” S.A. skargi przeciwko PGNiG S.A.
W komentarzu E. Modzelewskiej - W¹chal do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czytamy, ¿e „do ustalenia pocz¹tku
biegu przedawnienia istotne jest okreœlenie dnia, w którym nast¹pi³o zaprzestanie praktyki. Brak jest uniwersalnej metody okreœlenia
tej daty w odniesieniu do wszystkich rodzajów praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê. W przypadku, gdy praktyka polega³a na
prowadzeniu lub zaniechaniu dzia³añ faktycznych, np. praktyka ograniczania produkcji, zbytu lub postêpu technicznego - art. 8 ust. 2
pkt 2 ustawy (podnoszona równie¿ jako zarzut przez wnioskodawcê - spó³kê „Bartimpex” S.A.), zaniechanie jej nastêpuje wówczas,
gdy zmianie ulegaj¹ okreœlone zachowania przedsiêbiorcy”.
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Prezesa Urzêdu, zachowanie PGNiG S.A., polegaj¹ce na odmowie œwiadczenia us³ugi
przesy³owej ma charakter ci¹g³y do dnia 2 czerwca 2003 r. (daty zaprzestania stosowania praktyki polegaj¹cej na odmowie przez PGNiG
S.A. œwiadczenia us³ug przesy³u gazu na rzecz „Bartimpex” S.A.), gdy¿ do tego dnia PGNiG S.A. podtrzymywa³ swoj¹ odmowê
w zakresie œwiadczenia us³ug przesy³owych w sytuacji gdy strony utrzymywa³y sta³e kontakty handlowe polegaj¹ce na zakupie przez
PGNiG S.A. gazu, bêd¹cego w³asnoœci¹ „Bartimpex” S.A. Do tego czasu, w pismach kierowanych do „Bartimpex” S.A. z proœb¹
o dostarczenie danych pozwalaj¹cych mu na ocenê mo¿liwoœci technicznych i ekonomicznych przesy³u, PGNiG S.A. nie precyzowa³
jakiego rodzaju informacji ¿¹da, co - zdaniem organu antymonopolowego - mia³o na celu opóŸniæ, a wrêcz nie dopuœciæ spó³ki
„Bartimpex” S.A. do rynku. Maj¹c na uwadze powy¿sze, organ antymonopolowy uzna³, i¿ kwestionowane zachowanie PGNiG S.A.,
bêd¹ce przedmiotem wniosku spó³ki „Bartimpex” S.A. z dnia 2 lutego 2001 r., podtrzymanego nastêpnie pismem z dnia 12 marca 2004 r.,
trwa³o nieprzerwanie do dnia 2 czerwca 2003 r. W zwi¹zku z powy¿szym, od dnia 2 czerwca 2003 r. nale¿a³oby wiêc liczyæ ewentualny
okres przedawnienia, zgodnie z art. 93 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z uwagi jednak na fakt, i¿ przedmiotowe
postêpowanie antymonopolowe wszczêto w dniu 13 grudnia 2004 r., nie zosta³y spe³nione przes³anki ww. przepisu.
Naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Odmowa œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu ziemnego przez PGNiG S.A., jako nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej, w wyniku
ograniczania zbytu ze szkod¹ dla kontrahentów i konsumentów (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej).
Praktyka okreœlona w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej przejawia siê w ograniczeniu produkcji, zbytu lub postêpu
technicznego. PGNiG S.A. dopuœci³o siê odmowy œwiadczenia us³ug przesy³owych, tak wiêc jego dzia³anie ma charakter ograniczeñ
w zbycie us³ug, których jest jedynym dysponentem. Jakkolwiek pojêcie zbytu zazwyczaj odnoszone jest do towarów, a nie do us³ug,
!
to maj¹c na uwadze definicjê „towaru” z art. 4 pkt 6 ustawy antymonopolowej , przyj¹æ nale¿y, i¿ pod pojêciem ograniczeñ w zbycie
nale¿y rozumieæ tak¿e ograniczenia w œwiadczeniu us³ug.
W ocenie Prezesa Urzêdu, ograniczenie œwiadczenia us³ug przesy³owych mia³o charakter nadu¿ycia pozycji rynkowej. Jakkolwiek
PGNiG S.A. w toku postêpowania prezentowa³o opiniê, i¿ odmowa, do której dosz³o, wynika³a z przyczyn natury technicznej, to zebrany
w sprawie materia³ podwa¿a prawdziwoœæ tych twierdzeñ. Jak wynika jednoznacznie z opinii sporz¹dzonej przez bieg³ego, PGNiG S.A.
nie dysponowa³ stosownymi informacjami i dokumentacj¹ pozwalaj¹c¹ na przyjêcie stanowiska, i¿ œwiadczenie us³ug przesy³owych na
rzecz „Bartimpex” S.A. nie jest technicznie mo¿liwe i mo¿e doprowadziæ do zak³óceñ w funkcjonowaniu systemu gazoci¹gowego.
Z tych wzglêdów nale¿y uznaæ, i¿ odmowa ta podyktowana by³a innymi - niemerytorycznymi wzglêdami. Zdaniem organu
antymonopolowego, odmowa œwiadczenia us³ug przesy³owych na rzecz spó³ki „Bartimpex” S.A. mia³a na wzglêdzie niedopuszczenie
przez PGNiG S.A. konkurentów do rynku. Teza taka znajduje potwierdzenie w fakcie, ¿e PGNiG S.A. kupowa³ gaz od „Bartimpex” S.A.,
którym nastêpnie sam obraca³, nie pozwalaj¹c, aby „Bartimpex” S.A. robi³ to we w³asnym imieniu. Organ antymonopolowy nie znalaz³
¿adnych innych, ni¿ chêæ niedopuszczenia do rynku konkurentów, przyczyn odmowy œwiadczenia us³ug na rzecz wnioskodawcy.
Zakazane przez ustawê ograniczenie zbytu powinno skutkowaæ szkod¹ dla kontrahentów lub konsumentów. Wystarczaj¹cym jest
zatem, aby tylko jedna ze wskazanych powy¿ej grup by³a poszkodowana, by przedstawiæ przedsiêbiorcy zarzut stosowania praktyki
okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej. Zdaniem Prezesa Urzêdu, odmowa œwiadczenia us³ug przesy³owych przez
PGNiG S.A. jest szkodliwa zarówno dla kontrahentów tej spó³ki jak i konsumentów. Kontrahentami PGNiG S.A. w zakresie us³ug
przesy³owych s¹ przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obrotem paliwami gazowymi. Jak wynika z danych Urzêdu Regulacji Energetyki,"
w trakcie trwania odmowy, koncesjê na obrót paliwami gazowymi posiada³o - poza PGNiG S.A. kilkadziesi¹t podmiotów. Mo¿liwoœæ
prowadzenia dzia³alnoœci przez te podmioty w ww. zakresie, uzale¿niona by³a od koniecznoœci korzystania z us³ug przesy³owych PGNiG
S.A. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, i¿ zapotrzebowanie na œwiadczenie us³ug przesy³owych wzrasta wraz z liberalizacj¹ sektora
gazowniczego. Odzwierciedleniem tej liberalizacji jest rozporz¹dzenie w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne
grupy odbiorców prawa do korzystania z us³ug przesy³owych, przewiduj¹ce stopniowy dostêp stron trzecich do sieci przesy³owej.
Szkod¹ jak¹ ponosz¹ kontrahenci PGNiG S.A. jest wiêc brak mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Brak jakichkolwiek
alternatywnych œrodków transportu gazu ziemnego powoduje, i¿ wskutek odmowy œwiadczenia us³ug przez PGNiG S.A., nie mog¹ oni
operowaæ na rynku.

2 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - Komentarz, E. Modzelewska - W¹chal, Wydawnictwo Twigger S.A., Warszawa 2002, s. 306.
3 Art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e ilekroæ w ustawie mowa jest o towarach - rozumie siê przez to rzeczy, jak
równie¿ energiê, papiery wartociowe i inne prawa maj¹tkowe, us³ugi a tak¿e roboty budowlane.
4 strona internetowa www.ure.gov.pl.
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Takiej mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie obrotu paliwami gazowymi pozbawiony zosta³ „Bartimpex” S.A. Spó³ka ta,
korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie zosta³y stworzone przez przepisy Prawa energetycznego, zamierza³a sprowadzaæ, niezale¿nie od
PGNiG S.A., gaz z zagranicy. Aby jej zamierzenia uda³y siê, niezbêdna by³a wspó³praca z PGNiG S.A. w zakresie przes³ania paliwa
gazowego „Bartimpex” S.A. Z uwagi na odmowê ze strony PGNiG S.A., ograniczone zosta³y mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez „Bartimpex” S.A.
Reasumuj¹c, Prezes Urzêdu stoi na stanowisku, i¿ odmowa œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu ziemnego przez PGNiG S.A.
stanowi nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej (nie wynikaj¹ce z przyczyn natury technicznej), a jednoczeœnie godzi w interes kontrahentów PGNiG S.A.
oraz mo¿e godziæ w interes konsumentów, którym dzia³ania PGNiG S.A. mog³y uniemo¿liwiæ wybór dostawcy paliwa gazowego.
Odmowa œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu ziemnego przez PGNiG S.A. jako nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej w wyniku
przeciwdzia³ania ukszta³towania siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji (art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej).
Zdaniem Prezesa Urzêdu, odmowa œwiadczenia przez PGNiG S.A. us³ug przesy³owych przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê
konkurencji na rynku obrotu paliwami gazowymi.
Ustawa Prawo energetyczne stworzy³a formalno - prawne warunki do ukszta³towania siê konkurencji na powy¿szym rynku. Jak ju¿ wy¿ej
wskazano, w trakcie trwania odmowy koncesje na obrót gazem ziemnym posiada³o kilkadziesi¹t podmiotów, poza PGNiG S.A., w tym
„Bartimpex” S.A. Podmioty te nie mog³y rozwin¹æ jednak dzia³alnoœci, nie posiadaj¹c mo¿liwoœci korzystania z sieci przesy³owej PGNiG S.A.
PGNiG S.A. posiada pozycjê dominuj¹c¹ na rynku przesy³u gazu ziemnego. Rynki przesy³u paliw gazowych i ich obrotu s¹ rynkami
œciœle ze sob¹ powi¹zanymi. Aby móc prowadziæ dzia³alnoœæ w zakresie obrotu gazem ziemnym, trzeba posiadaæ dostêp do us³ugi
przesy³owej tego paliwa. Inaczej prowadzenie tego typu dzia³alnoœci nie jest mo¿liwe. Z tych wzglêdów, dominuj¹ca pozycja PGNiG S.A.
w zakresie dzia³alnoœci przesy³owej umo¿liwia mu wp³yw na dzia³alnoœæ jego potencjalnych konkurentów na szczeblu obrotu gazem
ziemnym. PGNiG S.A. jest przedsiêbiorc¹ prowadz¹cym dzia³alnoœæ w ca³ym „³añcuchu” handlu paliwem gazowym - pocz¹wszy od
wydobycia, a skoñczywszy na dystrybucji. Przez wieloletni¹ dzia³alnoœæ w warunkach monopolu na ka¿dym szczeblu obrotu, PGNiG S.A.
utrwali³o swoj¹ pozycjê rynkow¹. PGNiG S.A. prowadz¹c dzia³alnoœæ na wszystkich szczeblach produkcji i obrotu w sektorze gazowniczym,
posiada równie¿ koncesjê na obrót gazem ziemnym. Tym samym, jest ono bezpoœrednim konkurentem podmiotów posiadaj¹cych
koncesjê. Przewaga konkurencyjna PGNiG S.A. polega na tym, ¿e dysponuje ono sieci¹ przesy³ow¹, bez której dzia³alnoœæ jego
konkurentów w praktyce nie mo¿e byæ prowadzona. Sam fakt posiadania przewagi konkurencyjnej nie mo¿e byæ kwestionowany.
Przewaga ta nie powinna byæ jednak wykorzystywana w rywalizacji rynkowej. Wykorzystywanie tej przewagi zak³óca bowiem
mechanizmy konkurencyjne, których wprowadzanie, zw³aszcza w sektorze gazowniczym, jest bardzo trudne, z uwagi na specyfikê
tego rynku. Natomiast fakt wykorzystywania tej przewagi musi spotkaæ siê z uruchomieniem mechanizmów przewidzianych w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zdaniem Prezesa Urzêdu, odmowa œwiadczenia us³ug przesy³owych na rzecz „Bartimpex” S.A. stanowi³a zakazane przez prawo
nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej, ukierunkowane na przeciwdzia³anie powstaniu konkurencji. Umo¿liwienie „Bartimpex” S.A.
przesy³ania gazu z zagranicy powodowa³oby, ¿e PGNiG S.A. by³by nara¿ony na utratê klientów. W ocenie Prezesa Urzêdu, odmowa
œwiadczenia us³ug przesy³owych gazu na rzecz „Bartimpex” S.A., stanowi³a próbê zahamowania rozwoju konkurencji, niekorzystnego
z punktu widzenia interesów PGNiG S.A. Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e PGNIG S.A., odmawiaj¹c przesy³u gazu wnioskodawcy,
przesy³a³o jednoczeœnie w³asn¹ sieci¹ gaz zakupywany wielokrotnie od „Bartimpex” S.A. Wzglêdy te wskazuj¹ jednoznacznie,
i¿ ograniczenie, którego dopuœci³o siê PGNiG S.A., nie mia³o merytorycznego uzasadnienia, a jedynie mia³o na celu niedopuszczenie do
rynku konkurenta. Przeprowadzone postêpowanie, a tak¿e opinia wydana przez bieg³ego powo³anego w sprawie dowodz¹, i¿ odmowa
œwiadczenia us³ug przesy³owych nie by³a poparta wzglêdami technicznymi, czy innymi usprawiedliwiaj¹cymi odmowê, a zatem by³a
odmow¹ co do zasady. PGNiG S.A. odmawiaj¹c œwiadczenia ww. us³ug na rzecz „Bartimpex” S.A., zas³ania³ siê w trakcie
postêpowania utrudnieniami technicznymi przesy³u, tymczasem z materia³u dowodowego wynika, i¿ PGNiG S.A. nie dysponowa³o
danymi, które pozwoli³yby na ocenê mo¿liwoœci œwiadczenia tych us³ug.
Wskazane wy¿ej dzia³anie PGNiG S.A. jest tym bardziej niekorzystne dla konkurencji z uwagi na fakt, i¿ nie dopuszcza ono
mo¿liwoœci dostarczenia na rynek polski gazu z zagranicy przez przedsiêbiorców niezale¿nych od PGNiG S.A. Tymczasem w³aœnie
mo¿liwoœæ dostarczania gazu z zagranicy mo¿e przyczyniæ siê do szybkiego rozwoju konkurencji w dziedzinie obrotu gazem.
Ograniczenie mo¿liwoœci korzystania z us³ug przesy³u gazu tylko przez przedsiêbiorstwa handluj¹ce paliwem wydobywanym w kraju,
by³oby niekorzystne dla liberalizacji tego rynku i nie uwzglêdnia³oby za³o¿eñ dywersyfikacji rynku. Zaznaczyæ przy tym nale¿y,
i¿ „Bartimpex” S.A. posiada³ stosowne koncesje na obrót gazem importowanym, które wydane by³y w³aœnie z uwzglêdnieniem
dywersyfikacji Ÿróde³ gazu, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem organu
antymonopolowego, odmowa œwiadczenia us³ug przesy³u gazu na rzecz wnioskodawcy ze strony PGNiG S.A., w prezentowanym
stanie faktycznym, by³a bezpodstawna.
Mgr in¿. Ryszard B. - bieg³y powo³any w sprawie, potwierdzi³, i¿ PGNiG S.A. móg³ œwiadczyæ us³ugi przesy³u gazu na rzecz
wnioskodawcy - spó³ki „Bartimpex” S.A. Mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug przesy³owych wynika³y z istnienia rezerw przepustowoœci
w uk³adzie gazoci¹gów systemu gazowniczego PGNiG S.A. Ekspert podkreœli³ równie¿, i¿ w celu zapewnienia pokrycia stale rosn¹cego
zapotrzebowania na gaz, niezbêdn¹ inwestycj¹ jest budowa uk³adu odbioru gazu z Morza Pó³nocnego. Zdaniem bieg³ego,
„najkorzystniejszym jest uk³ad odbioru przez Niemcy (Bernau - Szczecin), gdy¿ ³¹czy polski system gazowniczy z europejskim, skraca
drogê transportu, mo¿e powstaæ znacznie szybciej i wymaga mniejszych nak³adów inwestycyjnych, w stosunku do innych rozwi¹zañ”.
W swojej opinii pan Ryszard B. Podkreœli³, i¿ „pomimo, ¿e w niektórych gazoci¹gach wysokiego ciœnienia PGNiG S.A. posiada wolne
moce przesy³owe, odmawia œwiadczenia us³ugi przesy³owej na rzecz PZH „Bartimpex” S.A., czyli rezygnuje z mo¿liwych wp³ywów ze
sprzeda¿y tych mocy, a jednoczeœnie wnioskuje do Urzêdu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie w taryfach wzrastaj¹cych op³at za
gaz”. Bieg³y wskazuj¹c ponadto, i¿ PGNiG S.A. nie dysponowa³ dostatecznymi informacjami i dokumentami, które uzasadnia³yby
odmowê œwiadczenia us³ug przesy³owych na rzecz wnioskodawcy, podkreœli³, i¿ odmowa ta „jest co najmniej niezrozumia³a”.
Stanowisko PGNiG S.A. w zakresie braku przygotowania technicznego do œwiadczenia us³ug przesy³u gazu, organ
antymonopolowy uzna³ za jednostronn¹ arbitraln¹ ocenê niepopart¹ merytorycznym oszacowaniem oferty. Ze strony PGNiG S.A.
odmowy œwiadczenia us³ug przesy³owych nie popar³y ¿adne badania natury technicznej. O braku rozeznania w zakresie planowanej
inwestycji powinien œwiadczyæ fakt, i¿ PGNiG S.A. w trakcie postêpowania wyst¹pi³ do organu antymonopolowego w celu uzyskania
od „Bartimpex” S.A. informacji, z jakiego kraju i od jakich podmiotów zagranicznych wnioskodawca ma zamiar importowaæ gaz.
Wed³ug „Bartimpex” S.A., informacja ta by³a niezbêdna dla oceny mo¿liwoœci technicznych istniej¹cych po stronie PGNiG S.A. do
wykonania transgranicznych us³ug przesy³owych. Ww. wniosek oznacza, ¿e PGNiG S.A. nie przeprowadzi³ wczeœniej tego rodzaju
symulacji. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e po 2 czerwca 2003 r. to „Bartimpex” S.A. nie udziela³ PGNiG S.A. danych, które mog³yby byæ podstaw¹
do dokonania takiej symulacji.
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Zaniechanie stosowania praktyki przez PGNiG S.A. z dniem 2 czerwca 2003 r.
W korespondencji stron z lat 2000 - 2003, dotycz¹cej przedmiotowego sporu, „Bartimpex” S.A. wielokrotnie wzywa PGNiG S.A.
do udostêpnienia sieci w celu przesy³u gazu importowanego. W swoich pismach do dnia 2 czerwca 2003 r., PGNiG S.A. w sposób
wyraŸny odmawia wnioskodawcy œwiadczenia us³ug przesy³owych twierdz¹c, i¿ zobowi¹zany jest do œwiadczenia takich us³ug jedynie
w stosunku do paliw i energii wytworzonych lub wydobytych w kraju, a sygnalizuj¹c, i¿ informacje dostarczane przez wnioskodawcê s¹
niewystarczaj¹ce, aby móg³ dokonaæ analizy mo¿liwoœci przesy³u na rzecz „Bartimpex” S.A., nie precyzuje jednak jakich danych ¿¹da.
Dopiero w korespondencji z 2003 r. PGNiG S.A., zapewniaj¹c o swoim zamiarze œwiadczenia us³ug przesy³owych na zasadach
równoprawnego dostêpu do sieci, wzywa „Bartimpex” S.A., zainteresowanego zleceniem us³ugi przesy³owej, do przedstawienia
szeregu informacji, szczegó³owo wskazuj¹c jakie dane s¹ niezbêdne, jego zdaniem, do przeprowadzenia analizy mo¿liwoœci
i warunków œwiadczenia us³ug przesy³u, poprzedzaj¹cej podpisanie stosownej umowy w tym zakresie. Udostêpnienie powy¿szych
danych, jak wskazuje PGNiG S.A., jest konieczne, aby przedsiêbiorstwo energetyczne mog³o dokonaæ analizy obci¹¿enia krajowego
systemu przesy³owego i okreœliæ mo¿liwoœci techniczne przesy³u istniej¹c¹ sieci¹ gazow¹, bez pogorszenia jakoœci dostarczanego
paliwa gazowego do odbiorców wczeœniej przy³¹czonych do sieci. Taki tryb postêpowania jest zgodny ze wskazówkami
przedstawionymi w opinii bieg³ego powo³anego w sprawie. PGNiG S.A. ponownie bezskutecznie wzywa wnioskodawcê do
przedstawienia szeregu danych, zaznaczaj¹c, i¿ w celu przeprowadzenia dodatkowej analizy symulacyjnej, pozwalaj¹cej na okreœlenie
mo¿liwoœci i warunków œwiadczenia us³ugi przesy³owej, koniecznym jest podanie przez Bartimpex S.A. dodatkowych informacji, które
pozwol¹ na wykonanie rzetelnej analizy obci¹¿enia krajowego systemu przesy³owego i okreœlenie technicznych mo¿liwoœci przesy³u.
Ponadto przedsiêbiorstwo energetyczne szczegó³owo uzasadnia znaczenie ¿¹danych informacji dla przeprowadzenia stosownej analizy
zdolnoœci przesy³owych. Zainteresowany zleceniem us³ugi przesy³owej - „Bartimpex” S.A., po tym jak PGNiG S.A. wezwa³ wnioskodawcê
do udostêpnienia danych i informacji wskazanych przez przedsiêbiorstwo energetyczne, niezbêdnych do przeprowadzenia analizy jego
zdolnoœci przesy³owych oraz warunków przesy³u, nie zadoœæuczyni³ proœbom i wezwaniom PGNiG S.A., udzielaj¹c jedynie lakonicznych
i nie do koñca pewnych informacji na temat kraju odbioru paliwa, przypuszczalnej jego iloœci czy miejsca odbioru gazu.
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Prezesa Urzêdu, zachowanie PGNiG S.A., polegaj¹ce na odmowie œwiadczenia us³ugi
przesy³owej ma charakter ci¹g³y do dnia 2 czerwca 2003 r., gdy¿ do tego dnia podtrzymywa³ on swoj¹ odmowê w zakresie œwiadczenia
us³ug przesy³owych, w sytuacji gdy strony utrzymywa³y sta³e kontakty handlowe polegaj¹ce na zakupie przez PGNiG S.A. gazu,
bêd¹cego w³asnoœci¹ „Bartimpex” S.A. Do tego czasu, w pismach kierowanych do „Bartimpex” S.A. z proœb¹ o dostarczenie danych
pozwalaj¹cych mu na ocenê mo¿liwoœci technicznych i ekonomicznych przesy³u, PGNIG S.A. nie precyzowa³ jakiego rodzaju informacji
¿¹da. Takie zachowanie przedsiêbiorstwa energetycznego - monopolisty na krajowym rynku przesy³u gazu ziemnego, a zarazem
bezpoœredniego konkurenta wnioskodawcy - zdaniem organu antymonopolowego - mia³o na celu opóŸniæ, a wrêcz nie dopuœciæ spó³ki
„Bartimpex” S.A. do rynku. W tym wzglêdzie organ antymonopolowy podziela pogl¹d prezentowany przez „Bartimpex” S.A., ¿e
PGNiG S.A. nie traktowa³ wniosku „Bartimpex” S.A. jako niepe³nego, ale co do zasady odmawia³ dostêpu do swojej sieci podmiotom
zamierzaj¹cym przesy³aæ gaz importowany.
Bezspornym pozostaje fakt istnienia odmowy œwiadczenia us³ug przesy³u gazu oraz jej ci¹g³y charakter do dnia 2 czerwca 2003 r.
Za ci¹g³oœci¹ odmowy przemawia równie¿ fakt, i¿ do dnia 2 czerwca 2003 r., PGNiG S.A. w ¿adnym z pism, bêd¹cych odpowiedzi¹ na
wezwanie do œwiadczenia us³ug przesy³u gazu, nie wyra¿a zgody na œwiadczenie takich us³ug, uporczywie utrzymuj¹c, i¿ na gruncie
ustawy Prawo energetyczne posiada prawo do „bezwarunkowej odmowy” œwiadczenia przesy³u gazu importowanego. Ponadto
wymaga podkreœlenia fakt, i¿ podczas trwania odmowy, PGNiG S.A. utrzymuje stale œcis³e kontakty handlowe z wnioskodawc¹,
polegaj¹ce na zakupie, przez przedsiêbiorstwo energetyczne, gazu importowanego bêd¹cego w³asnoœci¹ spó³ki „Bartimpex” S.A.,
który transportowany jest sieci¹ PGNiG S.A.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, Prezes Urzêdu uzna³, i¿ kwestionowane zachowanie PGNiG S.A., bêd¹ce przedmiotem wniosku
spó³ki „Bartimpex” S.A. z dnia 2 lutego 2001 r., podtrzymanego nastêpnie pismem z dnia 12 marca 2004 r., trwa³o nieprzerwanie do
dnia 2 czerwca 2003 r. Z dniem tym bowiem, zdaniem organu antymonopolowego, mia³o miejsce zaprzestanie stosowania praktyki
polegaj¹cej na odmowie przez PGNiG S.A. œwiadczenia us³ug przesy³u gazu na rzecz „Bartimpex” S.A.
Kara z tytu³u naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Decyduj¹c siê na wymierzenie kary pieniê¿nej w wysokoœci 2.000.000 z³, stanowi¹cej równowartoœæ 490.316 euro organ
antymonopolowy wzi¹³ w szczególnoœci pod uwagê:
a) charakter i stopieñ naruszenia przepisów ustawy.
PGNiG S.A. nie dokona³ obiektywnej oceny oferty z³o¿onej przez potencjalnego konkurenta, nie podj¹³ stosownych czynnoœci
w odpowiedzi na ofertê „Bartimpex” S.A. Celem zachowania PGNiG S.A. by³o œwiadome niedopuszczanie do rynku konkurenta
poprzez wykorzystywanie swojej pozycji monopolistycznej, co stoi w jawnej sprzecznoœci z celami przepisów antymonopolowych,
którymi s¹ ochrona i rozwój konkurencji. Dopiero w 2003 r. PGNiG S.A., jednoznacznie przyznaj¹c, i¿ ma prawo œwiadczyæ us³ugi
przesy³u gazu wzglêdem podmiotów sprowadzaj¹cych gaz z zagranicy, zmienia swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii,
¿¹daj¹c jednoczeœnie przekazania informacji koniecznych do oceny mo¿liwoœci i warunków przy³¹czenia. Z tych wzglêdów nale¿a³o
surowo oceniæ zarówno stopieñ, jak i charakter naruszenia, którego dopuœci³o siê PGNiG S.A.
b) skutki naruszenia przepisów ustawy.
Prezes Urzêdu uzna³, i¿ dzia³ania PGNiG S.A. wobec „Bartimpex” S.A. stanowi¹ znaczne zagro¿enie konkurencji, tak¿e dla
innych potencjalnych przedsiêbiorców, którzy mog¹ staraæ siê zawrzeæ z PGNiG S.A. umowê o œwiadczenie us³ug
przesy³owych. Reprezentowane w trakcie sprawy stanowisko PGNiG S.A. wobec potencjalnego konkurenta, forsowana
b³êdna wyk³adnia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Prawo energetyczne, uporczywe
obstawanie przy swoim stanowisku przez okres prawie trzech lat, ka¿¹ domniemywaæ, i¿ w razie braku decyzji ze strony
Prezesa Urzêdu o na³o¿eniu kary pieniê¿nej, nie zosta³by osi¹gniêty cel, w postaci prewencji przysz³ych, podobnych zachowañ
sprzecznych z przepisami ustawy antymonopolowej.
c) dotkliwoœæ kary.
Na³o¿ona kara wynosi 2.000.000 z³, co stanowi równowartoœæ 490.316 euro. Kara ta, stanowi w przybli¿eniu […] maksymalnego
jej wymiaru w œwietle przepisów sprzed nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przybli¿eniu […]
maksymalnego jej wymiaru w œwietle przepisów aktualnie obowi¹zuj¹cych. Podkreœliæ nale¿y, i¿ na jej ustalenie w takim
wymiarze wp³yn¹³ fakt zaprzestania stosowania praktyki przez PGNiG S.A. Jednoczeœnie, w ocenie organu antymonopolowego
kara w ni¿szym wymiarze - bior¹c pod uwagê przychód PGNiG S.A. oraz prawie trzyletni okres stosowania praktyki nie spe³ni³aby funkcji prewencyjnej, powstrzymuj¹cej wskazanego przedsiêbiorcê od naruszania przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów w przysz³oœci.
W zwi¹zku z powy¿szym orzeka siê jak w sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 10 sierpnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez „real,- Sp. z o.o. i spó³ka” Spó³ka komandytowa w W.
za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RLU-22/2005)
Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej
delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postêpowania
w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko „real,- Sp. z o.o. i spó³ka” Spó³ce
komandytowej w W., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje siê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów praktykê „real,- Sp. z o.o. i spó³ka” Spó³ki komandytowej w W., polegaj¹c¹ na bezprawnym ¿¹daniu i pobieraniu od
konsumentów, którzy dokonali rozpakowania lub napoczêcia towarów, ale nie wyrazili woli ich zakupu, jak równie¿ od osób
podejrzanych o dokonanie kradzie¿y towarów, zap³aty - obok ceny towarów - dodatkowych kwot pieniê¿nych, co stanowi
naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 23c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nakazuje siê „real,- Sp. z o.o. i spó³ka” Spó³ce
komandytowej w W. publikacjê sentencji niniejszej decyzji, na koszt ww. Spó³ki, w wydaniu pi¹tkowym wybranego dziennika
o zasiêgu ogólnopolskim, na stronie drugiej, w wyró¿nionej ramce, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia siê niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Delegatura Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie przyjê³a do protoko³u skargê konsumenck¹, z której wynika³o,
i¿ w hipermarkecie „real,-” (zwanym dalej „Real”) w L., w przypadku gdy konsumenci dokonaj¹ rozpakowania lub napoczêcia towarów
dostêpnych ogólnie w hali samoobs³ugowej hipermarketu i nie wyra¿¹ woli zakupu tych towarów, pracownicy hipermarketu ¿¹daj¹ od
konsumentów zap³aty za rozpakowane towary oraz dodatkowej kwoty 50 z³.
Informacje wskazywa³y na mo¿liwoœæ naruszenia art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wszczêto wiêc z urzêdu
wobec Spó³ki postêpowanie w sprawie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na stosowaniu dzia³añ
sprzecznych z prawem, poprzez ¿¹danie od konsumentów, obok zap³aty za towar konsumpcyjny, zap³aty dodatkowej kwoty
w wysokoœci 50 z³ w przypadkach, gdy konsumenci dokonali rozpakowania lub napoczêcia towarów dostêpnych ogólnie w halach
samoobs³ugowych sklepów „Real”, a nie z³o¿yli oœwiadczenia woli co do zakupu tych towarów.
Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
W placówkach Spó³ki oferowane s¹ artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe. Na terenie sklepów „Real”, w celu umo¿liwienia
bli¿szego zapoznania konsumentów z w³aœciwoœciami oferowanych towarów, przeprowadzane s¹ degustacje artyku³ów spo¿ywczych
oraz prezentacje wyrobów przemys³owych, rozdawane s¹ próbki, testery, itp. Ponadto, w odniesieniu do artyku³ów przemys³owych
konsumenci maj¹ zapewnion¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia funkcjonowania danego artyku³u np. gospodarstwa domowego lub TV
w punkcie serwisowym. W przypadku artyku³ów spo¿ywczych i chemicznych wy³o¿onych na rega³ach, ka¿dy klient mo¿e dotkn¹æ
i obejrzeæ produkt. Natomiast w dziale kosmetycznym, w którym znajduje siê zamkniête stoisko z kosmetykami wiêkszej wartoœci,
zawsze znajduje siê pracownik, który mo¿e odpowiedzieæ na wszystkie pytania klientów, a tak¿e wydaæ próbki produktów, je¿eli s¹ one
udostêpnione przez producentów lub dystrybutorów. Zachowania konsumentów, polegaj¹ce na otwarciu opakowania towaru
i napoczêciu jego zawartoœci, traktowane s¹ przez Spó³kê na równi z prób¹ kradzie¿y, jako powoduj¹ce okreœlon¹ szkodê.
We wszystkich placówkach handlowych Spó³ki stosowana jest zasada dochodzenia odszkodowania w zwi¹zku z takimi dzia³aniami
klientów. Jak poda³a Spó³ka, odszkodowanie pobierane jest „najprawdopodobniej od 1998 r.”, jednak¿e nie jest mo¿liwe wskazanie
dok³adnej daty wprowadzenia takiej decyzji jak i jej formy, albowiem „Real” nie przechowuje dokumentów z tego okresu. Spó³ka
wskaza³a, i¿ z uwagi na czêste przypadki opisywanych zachowañ klientów, by³a ona zmuszona m.in. zatrudniæ dodatkow¹ iloœæ osób
i wdro¿yæ specjalne procedury, pozwalaj¹ce na zapewnienie prawid³owego funkcjonowania sklepu. Procedury te to wprowadzanie
doskonalszych systemów monitoringu, przeprowadzanie szkoleñ dla pracowników obs³uguj¹cych stanowiska handlowe oraz
personelu ochrony. „Real” nie jest w stanie przedstawiæ jakichkolwiek osobnych zarz¹dzeñ i poleceñ wydanych w tym przedmiocie
w formie pisemnej przez w³adze Spó³ki.
W przypadku klientów, którzy odpakowali towar hermetycznie zamkniêty, b¹dŸ powa¿nie zniszczyli opakowanie, pracownicy lub
ochrona sklepu interweniuj¹ wówczas, kiedy istnieje ca³kowita pewnoœæ, ¿e klient nie ma zamiaru p³aciæ za zniszczony towar, tj. je¿eli
klient przekroczy liniê kas. W takiej sytuacji Spó³ka ¿¹da od klienta zap³aty za zniszczony towar oraz dodatkowej kwoty tytu³em
ugodowego za³atwienia sporu powsta³ego w wyniku nienale¿ytego dzia³ania konsumenta na terenie sklepu. Je¿eli konsument nie
zgadza siê z ¿¹daniem Spó³ki, wzywana jest Policja.
W okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 7 kwietnia 2005 r., w swoich wszystkich placówkach Spó³ka dochodzi³a od
konsumentów zap³aty w 7.181 przypadkach. „Odszkodowanie” zosta³o zap³acone w 6.664 przypadkach. W roku 2004 przychód Spó³ki
z tego tytu³u wyniós³ 388.111,32 z³. Spó³ka wyjaœni³a, i¿ ka¿dy przypadek zachowania klienta jest traktowany indywidualnie i jest
ró¿nicowany w zale¿noœci od wartoœci towaru, powtarzalnoœci czynu przez danego klienta i jego wieku. W wiêkszoœci przypadków
zniszczenia towaru i nie wyra¿enia woli jego zakupu poprzestaje siê na zobowi¹zaniu klienta do zap³acenia za uszkodzony towar.
Na ustalenie wysokoœci odszkodowania decyduj¹cy wp³yw ma czas pracy przeznaczony przez pracowników pionu bezpieczeñstwa
i pracowników innych dzia³ów, na wykonanie czynnoœci takich jak: interwencja, czynnoœci wyjaœniaj¹ce i dokumentacyjne, czynnoœci
ksiêgowo - rozliczeniowe. Wed³ug Spó³ki, „zgodnie z przyjêtymi zasadami wymagane jest, aby wszystkie czynnoœci zwi¹zane ze
zdarzeniem wykonywane by³y w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników ochrony. Wykonanie powy¿szych czynnoœci zajmuje od
3 do 3,5 roboczogodzin, co przy stawce 15 z³ za 1 godzinê pracy pracownika ochrony wynosi ok. 50,00 z³.” Jak wyjaœni³a Spó³ka,
otwarcie opakowania towaru oraz napoczêcie jego zawartoœci traktowane jest na równi z prób¹ kradzie¿y wówczas, gdy w wyniku
rozpakowania i napoczêcia towar jest zniszczony i nast¹pi³a utrata jego wartoœci w takim stopniu, ¿e towar ten nie mo¿e byæ ponownie
oferowany klientom. Spó³ka podejmuje dzia³ania w stosunku do tych osób, co do których posiada dowody na to, ¿e s¹ sprawcami
rozpakowania i napoczêcia towaru. Dzia³ania podejmowane s¹ wy³¹cznie, gdy osoby te przekrocz¹ liniê kas i nie zg³osz¹ w kasie faktu
rozpakowania i napoczêcia lub skonsumowania towaru.

''
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Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W niniejszej sprawie bezspornym jest fakt, i¿ Spó³ka „Real” ¿¹da od konsumentów, którzy na terenie hal samoobs³ugowych
sklepów Spó³ki dokonali samowolnego rozpakowania towarów hermetycznie zamkniêtych oraz napoczêcia ich zawartoœci, zap³aty
dodatkowych kwot pieniê¿nych obok ceny towarów. Taka sama procedura stosowana jest przez Spó³kê wobec osób podejrzanych
o kradzie¿ na terenie sklepu, stwierdzon¹ przy przekroczeniu linii kas. Nale¿y rozstrzygn¹æ, czy dzia³anie takie znajduje oparcie
w przepisach prawa, czy te¿ jest ono bezprawne i narusza zbiorowe interesy konsumentów.
W trakcie postêpowania Spó³ka podnios³a, i¿ zachowanie klienta, polegaj¹ce na otwarciu opakowania i napoczêciu jego
zawartoœci, bez wyra¿enia przez niego woli zakupu, traktuje ona na równi z prób¹ kradzie¿y, powoduj¹c¹ okreœlon¹ szkodê, co
w konsekwencji rodzi obowi¹zek naprawienia szkody przez sprawcê. Wynika z powy¿szego, i¿ zarówno zachowania polegaj¹ce na
rozpakowaniu i napoczêciu towaru bez wyra¿enia woli jego zakupu, jak i zachowania wype³niaj¹ce znamiona czynu zabronionego
stypizowanego w Kodeksie karnym jako kradzie¿, Spó³ka kwalifikuje jako delikty, tj. zachowania objête re¿imem odpowiedzialnoœci
uregulowanym w art. 415 Kc, zgodnie z którym, kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu szkodê, obowi¹zany jest do jej naprawienia.
Przepis ten formu³uje ogóln¹ zasadê odpowiedzialnoœci z tytu³u czynów niedozwolonych. Przewidziana w tym przepisie
odpowiedzialnoœæ za czyn w³asny oparta jest na zasadzie winy. Przes³ankami tej odpowiedzialnoœci s¹: szkoda, czyn sprawcy nosz¹cy
znamiona winy oraz zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy tym¿e czynem a szkod¹. Zgodnie z pogl¹dem utrwalonym w cywilistyce, szkod¹
jest ka¿dy uszczerbek w prawnie chronionych dobrach, z którym to ustawa wi¹¿e powstanie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej.
Stosownie do art. 361 § 2 Kc, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty,
które poszkodowany poniós³, oraz korzyœci, które móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu szkody nie wyrz¹dzono.
Odnoœnie drugiej z wy¿ej wymienionych przes³anek, w literaturze przyjêto, i¿ wina w formule art. 415 Kc sk³ada siê z dwóch
elementów: obiektywnego okreœlanego mianem bezprawnoœci oraz subiektywnego. Bezprawnoœæ polega na tym, i¿ czyn wywo³uj¹cy
szkodê jest sprzeczny z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Bezprawnoœæ jest ocen¹ obiektywn¹ i ma charakter monistyczny, tj. nie
mo¿e ona zmieniaæ swego znaczenia w zale¿noœci od dziedziny prawa. Musi posiadaæ wspóln¹ treœæ, w³aœciw¹ dla ca³ego systemu
prawnego, poniewa¿ stanowi ocenê dokonywan¹ z punktu widzenia owego porz¹dku prawnego, który nie mo¿e ulegaæ zmianie
w zale¿noœci od tego, jaki zakres stosunków spo³ecznych reguluje. W prawie cywilnym za bezprawnoœæ uznaje siê sprzecznoœæ
zachowania siê sprawcy z przepisami prawa zawartymi w ró¿nych jego ga³êziach oraz z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Co do
elementu subiektywnego winy, okreœlanego niekiedy mianem winy sensu stricto, wspó³czesna cywilistyka rozró¿nia dwie postacie
winy: winê umyœln¹ i winê nieumyœln¹. W wypadku winy umyœlnej sprawca chce wyrz¹dziæ drugiemu szkodê lub co najmniej
œwiadomie godzi siê na powstanie takiego skutku. W wypadku winy nieumyœlnej - sprowadzonej do postaci niedbalstwa - szkoda jest
wynikiem niedo³o¿enia przez sprawcê nale¿ytej starannoœci. Jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 10 paŸdziernika 1975 r.,
sygn. akt I CR 656/75, w œwietle art. 415 Kc nawet najmniejszy stopieñ winy sprawcy szkody wystarcza do obci¹¿enia go
odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹, co jest równowa¿ne z na³o¿eniem na sprawcê szkody obowi¹zku jej naprawienia.
Trzeci¹ przes³ank¹ odpowiedzialnoœci na podstawie art. 415 Kc jest istnienie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy czynem
sprawcy a szkod¹. Na gruncie polskiego prawa zobowi¹zañ przyjêto zasadê przyczynowoœci, wyra¿on¹ w art. 361 § 1 Kc, wedle którego
zobowi¹zany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnoœæ tylko za normalne nastêpstwa dzia³ania lub zaniechania, z którego szkoda
wynik³a. Wskazane ujêcie zwi¹zku przyczynowego wyznacza jednoczeœnie granice odpowiedzialnoœci odszkodowawczej,
ograniczaj¹c j¹ do normalnych nastêpstw postêpowania zobowi¹zanego lub zdarzeñ, z którymi ustawa ³¹czy jego obowi¹zek
odszkodowawczy. W literaturze i judykaturze przyjêto, i¿ kryterium normalnoœci odpowiada teorii adekwatnego zwi¹zku
przyczynowego. Charakterystyczne dla niej jest to, ¿e wœród wszelkich warunków wyst¹pienia szkody przypisuje ona prawn¹
donios³oœæ tylko tym, które zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia badanego skutku. Tak rozumiane ujêcie adekwatnego
zwi¹zku przyczynowego pozwala na uznanie prawnej donios³oœci tych skutków, które s¹ dla badanego zdarzenia zwyk³e (typowe,
normalne), a na odrzucenie takich, które oceniamy jako niezwyk³e, nietypowe, nienormalne. A zatem, w sytuacji rozpakowania
i napoczêcia towaru przez konsumenta, i przez to spowodowania utraty wartoœci towaru w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym jego oferowanie
do sprzeda¿y, Spó³ka mo¿e ponieœæ szkodê, jednak¿e w wysokoœci nie przewy¿szaj¹cej wartoœci uszkodzonego lub ukradzionego
towaru. Oczywiœcie Spó³ka mo¿e domagaæ siê odszkodowania od konsumenta, o ile wyka¿e ona, i¿ szkoda pozostaje w normalnym
zwi¹zku z bezprawnym zachowaniem konsumenta, samemu zaœ konsumentowi mo¿na przypisaæ winê w subiektywnym znaczeniu.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w trakcie postêpowania Spó³ka nie wykaza³a, i¿ koszty w postaci wynagrodzenia pracowników ochrony i innych
dzia³ów pozostaj¹ w jakimkolwiek zwi¹zku z dzia³aniem konsumenta powoduj¹cym uszczerbek w postaci utraty wartoœci towarów
oferowanych do sprzeda¿y. W szczególnoœci nie wykazano, i¿ zatrudniani przez Spó³kê pracownicy otrzymuj¹ wynagrodzenie za
wykonanie konkretnych czynnoœci, co rodzi³oby po stronie Spó³ki obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek
czynnoœci dodatkowych, takich jak interwencja, czynnoœci wyjaœniaj¹ce i dokumentacyjne, czynnoœci ksiêgowo - rozliczeniowe.
Nie wykazano równie¿, i¿ wykonywanie tych czynnoœci przez pracowników powoduje zwiêkszenie ich wymiaru czasu pracy i przez to
wp³ywa na wysokoœæ nale¿nego im wynagrodzenia. Skoro zaœ Spó³ka wskaza³a, i¿ prowadzi „szereg ró¿nego rodzaju dzia³añ maj¹cych
na celu zapobieganie kradzie¿y w placówkach handlowych i zagwarantowanie bezpieczeñstwa na terenie sklepów”, w tym
„wprowadzanie coraz doskonalszych systemów monitoringu, przeprowadzanie szkoleñ dla pracowników obs³uguj¹cych stoiska
handlowe oraz personelu ochrony”, nale¿y wywieœæ, i¿ czynnoœci zwi¹zane z interwencj¹ w przypadkach kradzie¿y towarów czy
nieuprawnionego ich rozpakowania i napoczêcia, pozostaj¹ w normalnym zakresie czynnoœci s³u¿bowych wykonywanych przez
pracowników zatrudnianych przez Spó³kê. W tej sytuacji nie jest dopuszczalne tego rodzaju przerzucanie kosztów wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej na konsumentów, a ¿¹danie przez Spó³kê odszkodowania w wysokoœci przenosz¹cej rzeczywisty
uszczerbek, tj. utracon¹ wartoœæ towarów oferowanych do sprzeda¿y, jest nieuprawnione. Brak jest bowiem zwi¹zku pomiêdzy
poniesion¹ przez „Real” szkod¹ a kwot¹ ¿¹dan¹ dodatkowo obok ceny towaru.
Nie mo¿na powiedzieæ, i¿ spe³nienie przez konsumenta ¿¹dania zap³aty okreœlonej sumy pieniê¿nej obok ceny rozpakowanego
towaru nosi cechy polubownego za³atwienia sprawy. Jak bowiem wynika z wyjaœnieñ udzielonych przez Spó³kê na etapie
postêpowania wyjaœniaj¹cego, w sytuacji, gdy klient nie godzi siê na zaproponowane przez pracowników sklepu „Real” rozwi¹zanie,
wzywana jest Policja. Proponowany przez Spó³kê klientom sposób naprawienia wyrz¹dzonej szkody jest wiêc de facto wymuszany
poprzez zagro¿enie odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Dodatkowa kwota p³acona przez konsumenta obok ceny towaru to rodzaj okupu,
zap³aty za odst¹pienie od œcigania. W tym miejscu nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, i¿ nieuprawnione jest dokonywanie przez Spó³kê
kwalifikacji czynów konsumentów jako kradzie¿y, nawet je¿eli Spó³ka posiada dowody, na podstawie których narzuca siê stwierdzenie,
i¿ dzia³anie sprawcy wype³nia znamiona czynu zabronionego. Przedsiêbiorca nie jest uprawniony do stwierdzenia, i¿ okreœlona osoba
jest winna pope³nienia czynu stanowi¹cego przestêpstwo lub wykroczenie. A zatem, w sytuacji gdy pracownicy Spó³ki podejrzewaj¹
konsumenta o dokonanie kradzie¿y, nawet je¿eli osoba zosta³a ujêta „na gor¹cym uczynku” przestêpstwa i zebrano dowody œwiadcz¹ce
o jej winie, powinni oni wezwaæ na miejsce zdarzenia s³u¿by odpowiedzialne za œciganie przestêpstw i wykroczeñ. Nie jest natomiast
dopuszczalne ¿¹danie - obok ceny skradzionego towaru - dodatkowej kwoty za cenê odst¹pienia od zawiadomienia organów œcigania.
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Z powy¿szych wzglêdów nale¿y stwierdziæ, i¿ oceniane w niniejszej sprawie dzia³ania Spó³ki nie znajduj¹ oparcia w obowi¹zuj¹cych
przepisach prawa. Wobec ich sprzecznoœci z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, nale¿y uznaæ, i¿ zosta³a spe³niona przes³anka
bezprawnoœci, niezbêdna do uznania dzia³añ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów.
Za sprzeczne z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mo¿na uznaæ tylko takie bezprawne dzia³anie, które
jednoczeœnie godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Jak wskaza³ ustawodawca w ww. przepisie, nie jest zbiorowym interesem
konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. O tym, ¿e okreœlone dzia³anie godzi w zbiorowe interesy
konsumentów mo¿emy mówiæ wówczas, gdy jest ono skierowane do bli¿ej nieokreœlonego, szerszego krêgu konsumentów. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ „Real” posiada rozwiniêt¹ sieæ handlu detalicznego, obejmuj¹c¹ 27 placówek na terenie ca³ego kraju. W sklepach tych
oferowany jest szeroki asortyment towarów, zarówno spo¿ywczych, jak i przemys³owych. Oferta Spó³ki skierowana jest praktycznie
do nieograniczonego krêgu konsumentów. W zwi¹zku z tym praktycznie ka¿dy konsument mo¿e staæ siê adresatem ¿¹dania zap³aty
dodatkowej kwoty obok ceny rozpakowanego towaru. Nie chodzi tutaj jedynie o osoby dzia³aj¹ce w oczywiœcie z³ej wierze, ale tak¿e
o konsumentów dzia³aj¹cych w zaufaniu do sprzedawcy, który stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176), jest obowi¹zany zapewniæ
w miejscu sprzeda¿y odpowiednie warunki techniczno - organizacyjne umo¿liwiaj¹ce dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego
i sprawdzenie jego jakoœci, kompletnoœci oraz funkcjonowania g³ównych mechanizmów i podstawowych podzespo³ów. O szerokim
zasiêgu praktyki ocenianej w niniejszym postêpowaniu œwiadczy fakt, i¿ w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 7 kwietnia 2005 r. Spó³ka
dochodzi³a zap³aty od klientów w 7.181 przypadkach, przy czym ¿¹danie jej zosta³o spe³nione w 6.664 przypadkach.
Nale¿y zatem stwierdziæ, i¿ wobec szerokiego zasiêgu stosowania dzia³añ Spó³ki ocenianych w niniejszej sprawie, godz¹ one
w zbiorowe interesy konsumentów. A zatem spe³niona jest druga spoœród przes³anek wymienionych w art. 23a ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec spe³nienia przes³anek uznania za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³ania Spó³ki polegaj¹cego na
¿¹daniu od konsumentów, obok ceny towaru, dodatkowej kwoty pieniê¿nej w razie rozpakowania i napoczêcia towaru, bez jednoczesnego
wyra¿enia woli jego zakupu, jak równie¿ wystêpowaniu z analogicznym ¿¹daniem wobec osób podejrzanych o dokonanie kradzie¿y
towarów, Prezes Urzêdu uzna³ za zasadne wydaæ decyzjê, o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec powy¿szego nale¿a³o orzec, jak w pkt I. sentencji.
W pkt II. sentencji Prezes Urzêdu nakaza³ Spó³ce publikacjê sentencji niniejszej decyzji, na koszt ww. Spó³ki, w wydaniu
pi¹tkowym wybranego dziennika o zasiêgu ogólnopolskim, na stronie drugiej, w wyró¿nionej ramce, w terminie 30 dni od dnia
uprawomocnienia siê decyzji. Jak stanowi art. 23c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w decyzji o uznaniu praktyki za
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzêdu mo¿e okreœliæ œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególnoœci zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê do z³o¿enia
jednokrotnego lub wielokrotnego oœwiadczenia o treœci i w formie okreœlonej w decyzji; mo¿e równie¿ nakazaæ publikacjê decyzji
w ca³oœci lub w czêœci na koszt przedsiêbiorcy. Prezes Urzêdu uzna³, i¿ jednorazowe opublikowanie sentencji decyzji w dzienniku
o zasiêgu ogólnopolskim, w wydaniu pi¹tkowym, które na ogó³ trafia do wiêkszej liczby czytelników, jest wystarczaj¹ce dla
poinformowania poszkodowanych praktyk¹ konsumentów, zainteresowanych ewentualnym wyst¹pieniem przeciwko Spó³ce na
drogê s¹dow¹ na podstawie przepisów Kc o bezpodstawnym wzbogaceniu. Na³o¿ony na Spó³kê obowi¹zek ma równie¿ na celu
zapewnienie wykonania nakazu zaniechania praktyki.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿a³o orzec, jak w pkt II. sentencji.
36
Decyzja
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez AP Edukacja Sp. z o.o. w £. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr R£O-27/2005)
I. Na podstawie art. 23c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172
ze zm.), po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów wszczêtego
z urzêdu przeciwko AP Edukacja Sp. z o.o. w £., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê
za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, wskazan¹ w art. 23a cytowanej powy¿ej ustawy, bezprawne naruszaj¹ce art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, godz¹ce w interesy konsumentów dzia³anie AP
Edukacja Sp. z o.o. w £., polegaj¹ce na stosowaniu reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d konsumentów poprzez zamieszczenie w ulotce
reklamowej informacji o treœci: „czesne 0 z³” oraz „semestr gratis” i nakazuje siê jej zaniechanie.
II. Na podstawie art. 90 ww. ustawy, decyzji w czêœci objêtej pkt I. sentencji nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie w sprawie
stosowania przez AP Edukacja Sp. z o.o. w £. praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na stosowaniu
reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d konsumentów poprzez zamieszczenie w ulotce reklamowej informacji: „czesne 0 z³” oraz „semestr
gratis”, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W odpowiedzi AP Edukacja odrzuci³a
postawiony zarzut. Spó³ka swoje stanowisko opar³a na nastêpuj¹cych argumentach. Po pierwsze na fakcie, i¿ ulotka zawiera
informacjê, „i¿ nie stanowi ona oferty w rozumieniu prawa handlowego, szczegó³ow¹ informacjê zawiera umowa o œwiadczenie us³ug
edukacyjnych”. AP Edukacja wskaza³a, ¿e w ulotce podane s¹ adresy strony internetowej oraz adresy i numery telefonów oddzia³ów
w poszczególnych miastach, a informacje dotycz¹ce aktualnych promocji klient mo¿e otrzymaæ na stronie internetowej spó³ki lub
w rozmowie telefonicznej lub osobistej z pracownikiem sekretariatu placówek edukacyjnych. Spó³ka wyjaœni³a, ¿e: „wiadomoœci
powy¿sze nie s¹ przed potencjalnym klientem w ¿aden sposób zatajane, zaœ z chwil¹ podpisania umowy klient jest z pewnoœci¹
szczegó³owo zaznajamiany z obowi¹zuj¹cymi w dniu jej zwarcia warunkami promocji”. Spó³ka podnios³a ponadto, ¿e oferta jej jest
skierowana do osób ze œrednim wykszta³ceniem, które winny zachowaæ pewn¹ dozê krytycyzmu przy jej ocenianiu. W ocenie Spó³ki
potwierdza to fakt, i¿ wiele innych placówek edukacyjnych dzia³a podobnie, co powoduje, ¿e wœród klientów upowszechnia siê
œwiadomoœæ tego, ¿e by uzyskaæ szczegó³owe informacje o promocjach nale¿y skorzystaæ z dodatkowego Ÿród³a wskazanego w ulotce.
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Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przes³ankami zaistnienia zakazanej praktyki naruszaj¹cej
zbiorowe interesy konsumentów s¹:
1. dzia³anie przedsiêbiorcy,
2. nosz¹ce znamiona bezprawnoœci,
3. godz¹ce w zbiorowy interes konsumentów.
Ad 1.
AP Edukacja Sp. z o.o. jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest bowiem
wpisana do rejestru przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym pod numerem 0000218625. Przedmiotem jej dzia³alnoœci jest
miêdzy innymi szkolnictwo na poziomie wy¿szym ni¿ œrednie.
Ad 2.
Bezprawnoœæ to sprzecznoœæ zachowania z przepisami prawa oraz z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Chodzi wiêc o sprzecznoœæ
z szeroko rozumianym porz¹dkiem prawnym jako ca³oœci¹. Bezprawnoœæ jest czynnikiem o charakterze obiektywnym, niezale¿nym od
wyst¹pienia szkody czy od zamiaru podmiotu dopuszczaj¹cego siê dzia³añ bezprawnych. Przepis art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów zawiera otwarty katalog dzia³añ stanowi¹cych praktyki naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów.
Wœród praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów ustawodawca wymieni³ nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d
reklamê. Zakaz stosowania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d zawarty zosta³ w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wskazuje, i¿ czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama
wprowadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi. Analizuj¹c treœæ ulotki
reklamowej Spó³ki, w której znajduje siê informacja „czesne 0 z³” Prezes Urzêdu zwróci³ uwagê na fakt, i¿ oferta ta dotyczy tylko
jednego semestru i jedynie kierunku technik administracji. Reklamie takiej mo¿na zarzuciæ mo¿liwoœæ wprowadzenia w b³¹d co do
istotnych warunków oferty Spó³ki. Odbiorcy reklamy mog¹ bowiem oceniaj¹c treœæ ulotki dojœæ do wniosku, ¿e w placówkach
edukacyjnych prowadzonych przez AP Edukacja czesne, niezale¿nie od kierunku, przez ca³y okres kszta³cenia wynosi 0 z³. Spó³ka
sk³adaj¹c wyjaœnienia przywo³a³a wyrok S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
23 czerwca 2004 r., sygn. akt XVII Ama 66/03. W orzeczeniu tym S¹d wskaza³, i¿ „wprowadzenie w b³¹d polegaæ mo¿e na pominiêciu
w reklamie istotnych dla konsumenta informacji lub zawarciu w reklamie sformu³owañ k³amliwych”. Maj¹c na uwadze stan faktyczny
Prezes Urzêdu uzna³, i¿ Spó³ka ca³kowicie b³êdnie oceni³a treœæ tego orzeczenia. W niniejszym przypadku nast¹pi³o pominiêcie
istotnych dla konsumenta informacji w ten sposób, ¿e nie wskazano, i¿ promocja „czesne 0 z³” odnosi siê tylko do jednego kierunku
oraz, ¿e trwa przez tylko jeden semestr. Oceniaj¹c informacjê „semestr gratis”, Prezes Urzêdu podkreœli³ fakt, i¿ i w tym przypadku AP
Edukacja wprowadzi³a warunek, który musi spe³niæ s³uchacz by zosta³ objêty promocj¹. Warunkiem tym jest przyprowadzenie 5 osób,
które podpisz¹ umowê ze Spó³k¹ oraz wp³ac¹ pierwsz¹ ratê. Zgodnie z treœci¹ regulaminu promocji s³uchaczowi, który przyprowadzi
znajomego, który podpisze umowê z AP Edukacja i wp³aci 1 ratê anulowana zostaje jednomiesiêczna rata czesnego. Informacja
zawarta w ulotce reklamowej nie wskazuje w ¿aden sposób na istnienie dodatkowego warunku. Tym samym konsument zapoznaj¹c
siê z jej treœci¹ mo¿e nabraæ uzasadnionego przekonania, ¿e w ka¿dym przypadku nie zap³aci za jeden semestr nauki. Równie¿
w przypadku tej informacji w pe³ni znajduj¹ zastosowanie ww. przytoczone uwagi S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes
Urzêdu w ca³oœci odrzuci³ wyjaœnienia AP Edukacja. Zamieszczenie w ulotce informacji, i¿ „nie stanowi ona oferty w rozumieniu prawa
handlowego, szczegó³ow¹ informacjê zawiera umowa o œwiadczenie us³ug edukacyjnych” w ¿aden sposób nie wp³ywa na mo¿liwoœæ
dokonywania kontroli w zakresie jej prawdziwoœci i rzetelnoœci. Reklama bowiem ze swej natury nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kc. Prezes Urzêdu odrzuci³ równie¿ argument, ¿e konsumenci mog¹ zapoznaæ siê z ca³okszta³tem warunków umowy
w sekretariatach placówek edukacyjnych lub na stronie internetowej.
Przedmiotem kontroli dokonanej w toku niniejszego postêpowania nie jest funkcjonowanie Szko³y, a jedynie treœæ ulotki reklamowej. Fakt,
¿e pracownicy udzielaj¹ informacji jest dla jej oceny ca³kowicie nieistotny. Spó³ka swoich dzia³añ nie mo¿e równie¿ opieraæ na okolicznoœciach
takich jak fakt stosowania przez inne podmioty podobnych reklam. Dzia³ania takie w ka¿dym przypadku stanowi¹ naruszenie przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, a fakt powszechnoœci takich praktyk nie bêdzie ich z pewnoœci¹ legitymizowa³. Tym samym AP
Edukacja nie mo¿e w ten sposób usprawiedliwiaæ swoich dzia³añ. Spó³ka argumentowa równie¿, ¿e jej zarz¹d oraz dyrektorzy poszczególnych
placówek podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania informacji, czy ulotki mog³y wprowadzaæ w b³¹d klientów. Zgodnie z treœci¹ wyjaœnieñ
reklama ta nie wprowadza w b³¹d klientów. Prezes Urzêdu odrzuci³ przedstawion¹ argumentacjê. Po pierwsze twierdzenia te nie zosta³y
w ¿aden sposób udokumentowane - nale¿a³o je zatem uznaæ za go³os³owne. Co wiêcej AP Edukacja nie przedstawi³a ¿adnych faktów
odnosz¹cych siê do sposobu przeprowadzenia tego badania, w tym w szczególnoœci treœci pytañ stawianych konsumentom jak i kryteriów
doboru uczestników badania. Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoœci nale¿y stwierdziæ, i¿ reklama stosowana przez AP Edukacja mo¿e
wprowadzaæ w b³¹d konsumentów co do rzeczywistej treœci oferty skierowanej do nich przez przedsiêbiorcê. Skutkiem tego jest naruszenie
interesów ekonomicznych konsumentów. Tym samym przes³anka bezprawnoœci zosta³a spe³niona.
Ad 3.
Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiuj¹ pojêcia zbiorowego interesu konsumentów. Z ca³¹ pewnoœci¹
mamy do czynienia z takim interesem gdy dzia³ania przedsiêbiorcy dotycz¹ zbiorowoœci i mog¹ dotkn¹æ ka¿dego potencjalnego klienta tego
przedsiêbiorcy, czyli gdy s¹ powszechne. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z godzeniem w prawa nieograniczonej grupy konsumentów,
którzy otrzymuj¹c ulotkê reklamow¹ mogli zapoznaæ siê z jej treœci¹. Przemawia za tym fakt, i¿ ulotki zosta³y wydrukowane w iloœci 35.000 sztuk
i rozprowadzane w miastach, w których ma swoje placówki Spó³ka. Konsumenci otrzymuj¹cy przedmiotowe ulotki mog¹ nabraæ
uzasadnionego przekonania, ¿e w ka¿dej sytuacji mog¹, b¹dŸ nie zap³aciæ za jeden semestr nauki, b¹dŸ korzystaæ bezp³atnie z us³ug
œwiadczonych przez Spó³kê. Prowadziæ to mo¿e do naruszenia ich interesów ekonomicznych w ten sposób, ¿e zachêceni treœci¹ reklamy
podejm¹ czynnoœci maj¹ce na celu kontakt z przedsiêbiorc¹ (np. przejazd do placówki, kontakt telefoniczny), a w skrajnych przypadkach zawr¹
umowê, na mocy której zobowi¹zani zostan¹ do ponoszenia kosztów nauki. Powy¿szy fakt decyduje o tym, i¿ trzecia przes³anka zosta³a
spe³niona. Wobec ³¹cznego spe³nienia wszystkich trzech przes³anek koniecznych do stwierdzenia praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów okreœlonych w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu orzek³ jak w sentencji.
Prezes Urzêdu mo¿e nadaæ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli wymaga tego ochrona
konkurencji lub wa¿ny interes konsumentów. Rozstrzygaj¹c sprawê bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego postêpowania Prezes Urzêdu
uzna³, ¿e ochrony wymagaj¹ wa¿ne interesy konsumentów. Po pierwsze Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê treœæ informacji zawartych
w ulotce reklamowej oraz mo¿liwoœæ wprowadzenia w b³¹d konsumentów. Czynnikiem jednak wa¿niejszym w niniejszej sprawie jest
moment wydawania decyzji. Okres wakacyjny, w tym w szczególnoœci koniec sierpnia to okres, w którym konsumenci zainteresowani
podjêciem nauki w tego typu placówkach musz¹ podj¹æ ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ wyboru szko³y. Przemawia za tym równie¿ fakt,
¿e czêœæ s³uchaczy Szko³y bêd¹ stanowiæ osoby, które nie zosta³y przyjête na publiczne uczelnie wy¿sze, w których rekrutacja trwaæ
mo¿e nawet do koñca wrzeœnia. Tym samym rozprowadzanie ulotek reklamowych zawieraj¹cych informacje wskazane w pkt I.
sentencji decyzji w przedstawionym okresie mo¿e stanowiæ istotne zagro¿enie dla interesów konsumentów. […]
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Decyzja
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê S. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(RWR-57/2005)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia
w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.),
po przeprowadzeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Wa³brzyskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w W. oraz
Zak³adu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Œ. przeciwko Gminie S. dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów uznaje siê za ograniczaj¹ce konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy,
praktykê Gminy S. polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku organizacji us³ug odbierania i sk³adowania
odpadów komunalnych na obszarze Gminy S. i przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ
rozwoju konkurencji na lokalnym rynku us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez dzia³anie polegaj¹ce na
ustaleniu w § 3 pkt 8, 14, 15b) i 20 Zarz¹dzenia Burmistrza S. nr 183/2004 z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. wymagañ dla przedsiêbiorców
ubiegaj¹cych siê o uzyskanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych, takich jak:
1) obowi¹zek wywo¿enia odpadów „na sk³adowisko odpadów komunalnych znajduj¹ce siê na terenie Gminy S.” (§ 3 pkt 8 zarz¹dzenia);
2) obowi¹zek utrzymywania „miejsca pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w nale¿ytej czystoœci i w³aœciwym
stanie sanitarnym” (§ 3 pkt 14 zarz¹dzenia);
3) obowi¹zek nieodp³atnego wyposa¿enia ma³ych nieruchomoœci i domków jednorodzinnych „w wielokolorowe worki do
segregacji odpadów” (§ 3 pkt 15b zarz¹dzenia);
4) obowi¹zek zapewnienia nieodp³atnego wywozu „porzuconych mebli, wyposa¿enia domowego, gruzu i innych odpadów
gabarytowych na ka¿de zg³oszenie posiadacza odpadów” (§ 3 pkt 20 zarz¹dzenia);
oraz nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 90 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, decyzji w pkt I. nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, nak³ada
siê na Gminê S. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 44.138,07 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek Wa³brzyskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z W.
(zwanego dalej „Wnioskodawc¹ - WPO”) o wszczêcie postêpowania przeciwko Gminie S. (zwan¹ dalej „Gmin¹” lub „Uczestnikiem”).
W uzasadnieniu wniosku oraz w pismach uzupe³niaj¹cych Wnioskodawca - WPO poinformowa³, ¿e Gmina stosuje niedozwolone
praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê poprzez ustalenie w § 3 pkt 8, 14, 15 i 19 Zarz¹dzenia Burmistrza S. z dnia 21 wrzeœnia 2004 r.
wymagañ dla przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o uzyskanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, co stanowi praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê wymienion¹ w art. 8 ust. 2 pkt 5 polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Z uwagi na powy¿sze, Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie przeciwko Gminie S. w sprawie uznania za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i nakazania zaniechania stosowania praktyki polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku organizowania us³ug
odbierania i sk³adowania odpadów komunalnych na obszarze Gminy S.
Dnia 6 czerwca 2005 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek Zak³adu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
w Œ. (zwanego dalej „Wnioskodawc¹ ZOM”) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Gminie S. o takim samym
przedmiotowym zakresie.
W zwi¹zku z tym, i¿ oba wnioski dotyczy³y sprawy, w której prawa lub obowi¹zki stron wynikaj¹ z tego samego stanu faktycznego,
z tej samej podstawy prawnej i w której w³aœciwy jest ten sam organ administracji publicznej, Prezes Urzêdu po³¹czy³ sprawy z obu
wniosków do jednego postêpowania.
Dnia 21 wrzeœnia 2004 r. Burmistrz S. wyda³ Zarz¹dzenie Nr 183/2004 w sprawie okreœlenia wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych. Jak wyjaœni³ Uczestnik zarz¹dzenie to zosta³o wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.),
z uwzglêdnieniem Uchwa³y Nr 29/04 Rady Miejskiej w S. z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy S. oraz uchwalonego Planu Gospodarki Odpadami Gminy S. opracowanego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). W § 3 ww. zarz¹dzenia wœród przedmiotowych warunków wyszczególniono m.in.:
1) w § 3 pkt 8 - obowi¹zek wywo¿enia odpadów na sk³adowisko odpadów komunalnych znajduj¹ce siê na terenie Gminy S.;
2) w § 3 pkt 14 - obowi¹zek utrzymywania miejsca ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w nale¿ytej
czystoœci i w³aœciwym stanie sanitarnym;
3) w § 3 pkt 15b - obowi¹zek nieodp³atnego wyposa¿enia ma³ych nieruchomoœci i domków jednorodzinnych w wielokolorowe worki
do segregacji odpadów;
4) w § 3 pkt 20 - obowi¹zek zapewnienia nieodp³atnego wywozu porzuconych mebli, wyposa¿enia domowego, gruzu i innych
odpadów gabarytowych na ka¿de zg³oszenie posiadacza odpadów.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W rozpatrywanej sprawie istota zarzucanej praktyki sprowadza siê do narzucenia przez Gminê S. w wydawanych przedsiêbiorcom
zezwoleniach na œwiadczenie us³ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy warunku, i¿ wywóz odpadów mo¿e
odbywaæ siê przy zachowaniu wymienionych warunków okreœlonych w § 3 pkt 8, 14, 15b) i 20. Stosownie do zarzutów
Wnioskodawców - aby rozstrzygn¹æ sprawê nale¿y rozpatrzyæ, czy zachowanie Gminy odpowiada praktyce ograniczaj¹cej konkurencjê
z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.

!
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1. Naruszenie interesu publicznego.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ podstaw¹ do zastosowania przepisów ww. ustawy, jest uprzednie stwierdzenie
przez Prezesa Urzêdu, ¿e w wyniku sporu pomiêdzy stronami dosz³o do naruszenia interesu publicznoprawnego. Zgodnie bowiem
z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawa okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady
podejmowanej w interesie publicznoprawnym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów.
Powy¿sze przes¹dza o wy³¹czeniu mo¿liwoœci podejmowania przez organ antymonopolowy dzia³añ w celu ochrony interesów
indywidualnych. Tak¹ interpretacjê potwierdza orzecznictwo S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyroku z dnia 28 maja 2001 r.
(sygn. akt XVII Ama 82/00) s¹d stwierdzi³, ¿e „postêpowanie antymonopolowe nie mo¿e dotyczyæ spraw jednostkowych”. Podobnie
w uzasadnieniu do wyroku z dnia 4 lipca 2001 r. (sygn. akt XVII Ama 108/00) S¹d Antymonopolowy zaj¹³ stanowisko, ¿e: „interes
publiczny w postêpowaniu administracyjnym nie jest pojêciem jednolitym i sta³ym. W ka¿dej sprawie winien byæ on ustalony
i konkretyzowany. Organ administracji - Prezes Urzêdu winien byæ w toku i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem tego interesu,
albowiem wynika to z jego zadañ w strukturze administracji publicznej”.
Ponadto, S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 lutego 2004 r. (sygn. III SK 2/04) stwierdzi³, ¿e naruszenie
indywidualnego interesu nie wyklucza dopuszczalnoœci równoczesnego uznania, ¿e dochodzi do naruszenia interesu zbiorowego
,,je¿eli indywidualne pogwa³cenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mog³oby w jakikolwiek sposób prowadziæ
do ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³aæ zakazane skutki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e nie ka¿de naruszenie prawa w stosunkach cywilno - prawnych kwalifikuje sprawê do postêpowania
w trybie ww. ustawy. Zawsze decyduje o tym naruszenie przez przedsiêbiorcê, w nastêpstwie stosowania praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê, interesu publicznoprawnego. Ochrona wolnej konkurencji dokonuje siê bowiem w interesie publicznym - a wiêc co do
zasady - nie w interesie stron stosunków umownych. Odmiennie ni¿ to ma miejsce w postêpowaniu cywilnym ukierunkowanym na
ochronê praw podmiotowych stron, postêpowanie w trybie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma za swój przedmiot
ochronê interesu publicznoprawnego, a wiêc ma to miejsce wtedy, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy
kr¹g uczestników rynku, b¹dŸ gdy wywo³ujê lub mog¹ wywo³ywaæ inne niekorzystne zjawiska na rynku wymagaj¹ce ingerencji ze
strony organów dzia³aj¹cych w trybie tej ustawy.
Gmina S., poprzez wprowadzenie dodatkowych - tj. nie wynikaj¹cych z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach wymagañ dla przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o zezwolenie, wykracza poza swoje uprawnienia w tym zakresie. Takie zachowanie
Gminy mo¿e ograniczaæ i utrudniaæ rozwój konkurencji na ww. rynku, co z kolei mo¿e prowadziæ do jego monopolizacji i w istocie byæ
sprzeczne z interesem publicznym, chronionym przez ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Ustalenie rynku w³aœciwego.
Szczególnym rodzajem „produktu”, bez którego nie jest mo¿liwe œwiadczenie us³ug odbioru i sk³adowania odpadów, s¹ udzielane
przez Burmistrza zezwolenia. Zezwolenia te swoim zasiêgiem geograficznym obejmuj¹ Gminê S. Nabywcami tego produktu oferowanego
przez Gminê w postaci zezwoleñ, s¹ przedsiêbiorcy zainteresowani wykonywaniem dzia³alnoœci wywozowej na jej terenie. Przedsiêbiorcy
ci - choæ nie tylko oni - s¹ tak¿e adresatami dzia³añ organizacyjnych Gminy w zakresie ustalania warunków odbierania i sk³adowania
odpadów, poniewa¿ rada gminy mo¿e - w drodze uchwa³y wydanej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach, w szczególnoœci na podstawie art. 4 pkt 1, 2, 4 i 5 - na³o¿yæ pewne obowi¹zki tak¿e na jej mieszkañców, tj. w³aœcicieli
nieruchomoœci, którzy gromadz¹ odpady. Tak wiêc rynkiem w³aœciwym w ujêciu geograficznym jest obszar Gminy S.
W bezpoœrednim zwi¹zku z rynkiem organizowania us³ug odbierania i sk³adowania odpadów komunalnych pozostaje m.in. rynek
us³ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych, co powoduje, ¿e wykonywanie tego rodzaju us³ug jest ca³kowicie uzale¿nione od
uzyskania przedmiotowego zezwolenia. Innymi s³owy, bez zezwolenia uzyskanego od Gminy, Wnioskodawcy nie mog¹ wykonywaæ
us³ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Zatem rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest rynek organizacji us³ug w zakresie odbioru i sk³adowania odpadów
komunalnych z Gminy S.
3. Ustalenie pozycji rynkowej Gminy S. na rynku w³aœciwym.
W ocenie Prezesa Urzêdu, wy¿ej wymienione uprawnienia organizacyjne (regulacyjne) Gminy S. stanowi¹ pewien rodzaj
aktywnoœci, która jest przedmiotem zdefiniowanego wczeœniej rynku w³aœciwego. W œwietle powy¿szego stwierdziæ nale¿y, ¿e Gmina
S. jest podmiotem, któremu mo¿na przypisaæ monopol prawny. Bêd¹c monopolist¹ prawnym, Gmina wype³nia przes³anki dominacji
rynkowej okreœlone w przywo³anym art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W stanie faktycznym i prawnym
niniejszej sprawy dominacja Gminy S., a faktycznie jej monopol, przejawia siê w mo¿liwoœci nak³adania - nie bacz¹c na konkurentów
(których nie posiada) oraz kontrahentów (którymi w tych relacjach s¹ firmy œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych) - pewnych obowi¹zków, a nastêpnie egzekwowaniu tych obowi¹zków pod rygorem cofniêcia zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
4. Stwierdzenie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê i nakazanie zaniechania ich stosowania.
Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, w przedmiotowej sprawie, si³a rynkowa Gminy S. na rynku organizowania us³ug odbierania i
sk³adowania odpadów komunalnych wywiera bezpoœredni skutek na rynku pochodnym, jakim jest rynek us³ug w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, mog¹c powodowaæ zachwianie konkurencji na tym rynku z racji wykonywania us³ug w zakresie odbioru
odpadów komunalnych zarówno przez Wnioskodawców, jak i Uczestnika postêpowania. Nie ma w¹tpliwoœci, i¿ Strony postêpowania
s¹ wzglêdem siebie konkurentami na rynku us³ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z tym, ¿e Wnioskodawcy musz¹
wykonywaæ te us³ugi przy koniecznym uzyskaniu zezwolenia od Uczestnika postêpowania, podczas gdy on sam posiada pe³n¹
autonomiê w sposobie œwiadczenia przedmiotowych us³ug, wynikaj¹c¹ z dominacji na lokalnym rynku organizowania us³ug odbierania
i sk³adowania odpadów.
Zaskar¿one przez obu Wnioskodawców warunki jakie musi spe³niæ ubiegaj¹cy siê o zezwolenie przedsiêbiorca, s¹ niezbêdne do
uzyskania tego zezwolenia, a wymagania te nie podlegaj¹ negocjacjom (nawet po wszczêciu postêpowania antymonopolowego
Uczestnik podtrzyma³ prawid³owoœæ ich stosowania i nie zadeklarowa³ ¿adnych zmian w tym zakresie). W ocenie Prezesa Urzêdu,
ustalone przez Gminê S. warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wywozie odpadów nie tylko przeciwdzia³aj¹
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na lokalnym rynku usuwania odpadów, ale tak¿e
nie mieszcz¹ siê w granicach okreœlonych w ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz w ustawie o odpadach. Z ustaw
tych nie wynika bowiem, aby Gmina posiada³a jakiekolwiek uprawnienia poza uprawnieniami organizacyjno - porz¹dkowymi.
W ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w rozdziale 2 (art. 3 i 4) okreœlono zadania gminy w tym zakresie, a w rozdziale 4
(art. 7 - 9) okreœlono warunki udzielania zezwoleñ na œwiadczenie us³ug w tym zakresie. ¯aden z ww. przepisów ustawy nie daje Gminie
podstaw prawnych do nak³adania na przedsiêbiorców dodatkowych obowi¹zków ponad te wymienione w ustawie, jako warunku
uzyskania przedmiotowego zezwolenia. Uprawnienia takie nie wynikaj¹ tak¿e z ustawy o odpadach, która stosownie do art. 1 ust. 1,
okreœla zasady postêpowania z odpadami w sposób zapewniaj¹cy ochronê ¿ycia i zdrowia ludzi.
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W niniejszej sprawie Gmina S. wykroczy³a poza delegacjê ustawow¹ i przyzna³a sobie uprawnienia do nak³adania na
przedsiêbiorców zupe³nie nowych obowi¹zków, czego wyrazem s¹ zaskar¿one przez Wnioskodawców postanowienia Zarz¹dzenia
Burmistrza nr 183/2004. Kwesti¹ kluczow¹ dla stwierdzenia praktyki antykonkurencyjnej poprzez zastosowanie § 3 ust. 8
ww. zarz¹dzenia jest ustalenie, czy narzucaj¹c warunek wywo¿enia tych odpadów na jedno wskazane przez Gminê wysypisko
odpadów i odmawiaj¹c rozszerzenia tego zezwolenia na wniosek przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê œwiadczeniem us³ug w zakresie
odbioru odpadów komunalnych, poprzez wskazanie innych wysypisk wymienionych we wniosku, Gmina S. nadu¿ywa posiadanej
przez siebie pozycji dominuj¹cej na zakreœlonym wy¿ej rynku. Ustosunkowuj¹c siê do zarzutów Gmina stwierdzi³a, i¿ na podstawie
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach gmina ma obowi¹zek zapewnienia czystoœci
i porz¹dku na swoim terenie i tworzenia warunków niezbêdnych do ich utrzymania.
Nie mo¿na tak¿e zgodziæ siê z wyjaœnieniami Gminy dotycz¹cymi okolicznoœci odmowy wydania zezwolenia Wnioskodawcy ZOM. Po pierwsze samo stwierdzenie, i¿ sk³adowisko odpadów wskazane przez ZOM nie odpowiada wymaganiom okreœlonym
w art. 9 ust. 1 i 2 bez wskazania uzasadnienia i wskazania kryteriów, w oparciu o które dokonano takiej oceny, jest w opinii Prezesa
Urzêdu nie wystarczaj¹ce i budz¹ce w¹tpliwoœci. Po drugie, uzasadnienie Gminy w tej materii i tak nie mia³oby wiêkszego znaczenia,
skoro rozpatrywany § 3 pkt 8 zarz¹dzenia wyraŸnie stanowi, i¿ Wnioskodawca ma obowi¹zek wywoziæ odpady na sk³adowisko le¿¹ce
na obszarze Gminy S, (tj. na wysypisko w J.).
Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, i¿ w œwietle przepisów ustaw o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach i o odpadach, Prezes
Urzêdu nie kwestionuje prawa Gminy do oceny wniosków o zezwolenie na odbieranie odpadów pod k¹tem zagro¿eñ dla œrodowiska
naturalnego, jednak Prezes Urzêdu stwierdza, i¿ Gmina nie ma prawa narzucaæ przedsiêbiorcy miejsca sk³adowania odpadów
w sytuacji, gdy w promieniu 20 - 30 kilometrów od Gminy S. znajduj¹ siê tak¿e inne wysypiska odpadów.
W opinii Prezesa Urzêdu, mechanizmy rynkowe funkcjonuj¹ efektywniej, gdy na rynku dzia³a wiêcej przedsiêbiorców i nie
wystêpuj¹ na nim ¿adne bariery wejœcia. W okolicznoœciach rozpatrywanej sprawy tak¹ barier¹ wejœcia s¹ niew¹tpliwie warunki
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci. Jak wspomniano wy¿ej, przytaczany przez Gminê art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach
nie wyklucza mo¿liwoœci wywozu odpadów na wiêcej ni¿ jedno miejsce sk³adowania. Ponadto Gmina okreœlaj¹c miejsce tego
sk³adowania musi równie¿ kierowaæ siê przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, aby nie monopolizowaæ rynku.
Wskazywanie przez Gminê wysypiska, na które ma nastêpowaæ wywóz odpadów oznacza - ze wzglêdów sanitarnych i ekologicznych i¿ zebrane odpady nie zostan¹ sk³adowane w miejscach niedozwolonych. Je¿eli jednak przedsiêbiorca posiada zapewnienie zarz¹dcy
blisko po³o¿onego wysypiska, innego od tego preferowanego przez Gminê S. - na przyjêcie od niego odpadów komunalnych i jest to dla
niego ze wzglêdów ekonomicznych korzystniejsza oferta, to Gmina nie jest upowa¿niona do odmowy wskazania tego wysypiska
w wydawanym zezwoleniu. Odmawiaj¹c wydania takiego zezwolenia tworzy ona bowiem bariery dla rozwoju nieskrêpowanej
konkurencji nie tylko na rynku us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ale równie¿ na rynku sk³adowania odpadów
(tj. miêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi wysypiska), co jest oczywiœcie ze szkod¹ dla koñcowych nabywców tych us³ug.
Z materia³u dowodowego wynika, ¿e Gmina odmawiaj¹c przedsiêbiorcom prawa do wywo¿enia odpadów komunalnych z S. na
inne blisko le¿¹ce wysypiska, faworyzuje w ten sposób sk³adowisko w J. i przeciwdzia³a rozwojowi wolnej konkurencji w zakresie
sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na swoim terenie. Wskutek takich dzia³añ mechanizmy rynkowe nie mog¹
funkcjonowaæ w sposób prawid³owy, a przedsiêbiorca traktowany przez Gminê w sposób uprzywilejowany w znacznym stopniu
pozbawiony jest nacisków na to, aby oferowaæ ni¿sze ceny lub korzystniejsze warunki œwiadczonych przez siebie us³ug.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ na mocy przepisów art. 7 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym Gmina odpowiada za kszta³t i organizacjê
utrzymania czystoœci i porz¹dku, a tak¿e utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na swoim terenie i musi dbaæ
o zapewnienie bezpieczeñstwa ekologicznego. W ¿adnym jednak wypadku Gmina jako organ administracji samorz¹dowej nie powinna
podejmowaæ dzia³añ zmierzaj¹cych do „uprzywilejowania” wybranych przedsiêbiorców i przedk³adania w³asnych interesów
ekonomicznych oraz interesów zale¿nego od siebie zak³adu komunalnego (ZUK) ponad interesy innych uczestników rynku, jeœli
szkodz¹ one konkurencji. A taka w³aœnie sytuacja zachodzi w S. w wyniku przyjêcia przez Gminê b³êdnego za³o¿enia, i¿ odpady gminne
mog¹ byæ wywo¿one wy³¹cznie na wysypisko gminne po³o¿one na obszarze Gminy S., tj. na wysypisko w J., które dla
Wnioskodawców jest dro¿sze ni¿ konkurencyjne, wskazane przez nich wysypiska w innych miejscowoœciach. Przedsiêbiorcy maj¹
ograniczone mo¿liwoœci konkurowania cen¹, której istotnym sk³adnikiem jest cena przyjêcia odpadów na wysypisko. Nie mog¹
wywoziæ odpadów na inne bliskie, ale tañsze wysypiska i w efekcie obni¿yæ ceny swoich us³ug, aby staæ siê bardziej konkurencyjnym
od innych. W efekcie poszkodowany jest tak¿e konsument, który p³aci za us³ugê odbioru odpadów i nie ma mo¿liwoœci wyboru
tañszego us³ugodawcy. W przypadku Gminy S. konsument jest w³aœciwie „skazany” na us³ugê wykonan¹ przez Zak³ad Us³ug
Komunalnych z S.
Jeœli chodzi o nastêpny zapis przedmiotowego Zarz¹dzenia - § 3 pkt 14 ustanawiaj¹cy obowi¹zek utrzymywania „miejsca
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w nale¿ytej czystoœci i w³aœciwym stanie sanitarnym”, w opinii Prezesa Urzêdu
tak¿e brak jest podstaw prawnych do zastosowania takiego warunku wobec przedsiêbiorcy ubiegaj¹cego siê o zezwolenie. Uczestnik
twierdzi, i¿ „oczywiste jest, ¿e miejsca, gdzie ustawione s¹ pojemniki do gromadzenia odpadów winny byæ utrzymane w nale¿ytej czystoœci
i we w³aœciwym stanie sanitarnym, a przedsiêbiorca w trakcie wykonywania us³ugi odbioru odpadów musi zadbaæ o te miejsca i nie ma
znaczenia na czyich terenach ustawione s¹ te pojemniki. Ze wzglêdu na ewentualne zagro¿enia sanitarne i epidemiologiczne okreœlenie
takiego wymogu jest konieczne”.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze wyjaœnienia Gminy S., nale¿y stwierdziæ, i¿ czym innym jest obowi¹zek „utrzymywania miejsca
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w nale¿ytej czystoœci i w³aœciwym stanie sanitarnym” a czym innym
„pozostawienie porz¹dku w miejscu odbioru odpadów przez jednostkê transportuj¹c¹ odpady”. W œwietle obowi¹zuj¹cego prawa,
obowi¹zek ci¹g³ego utrzymywania porz¹dku we wspomnianym miejscu ci¹¿y na zarz¹dcy/w³aœcicielu nieruchomoœci, który zreszt¹
w umowie z przedsiêbiorc¹ œwiadcz¹cym us³ugê odbioru odpadów powinien zabezpieczyæ swoje interesy w tym zakresie, poprzez
stosowne postanowienia umowne.
Tak wiêc ¿adne przepisy nie daj¹ Gminie uprawnieñ nak³adania obowi¹zku okreœlonego w § 3 pkt 14 zarz¹dzenia na
przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê odbiorem odpadów komunalnych. Z kolei przyjêcie na siebie tych obowi¹zków przez firmê
transportuj¹c¹ odpady doprowadzi³oby do nieprzewidywalnego wzrostu kosztów spowodowanych ci¹g³¹ koniecznoœci¹
nadzorowania porz¹dku we wszystkich miejscach odbioru odpadów komunalnych. Ponadto ka¿dorazowe wyst¹pienie braku
nale¿ytego porz¹dku w tych miejscach powodowa³oby przes³ankê cofniêcia przez Gminê przedmiotowego zezwolenia. Normalne
funkcjonowanie przedsiêbiorcy w warunkach tak wysokiego ryzyka cofniêcia zezwolenia nale¿y uznaæ za praktycznie niemo¿liwe.
Tak wiêc w opinii Prezesa Urzêdu równie¿ i ten zapis ma charakter antykonkurencyjny i maj¹cy na celu ustanowienie znacznej
bariery dla przedsiêbiorców chc¹cych œwiadczyæ us³ugi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na obszarze Gminy S. Nie ma tak¿e
w¹tpliwoœci, i¿ zapis ten wykracza poza zakres ustawowo ustalonych warunków uzyskania przedmiotowego zezwolenia.
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Kolejny (§ 3 pkt 15b) zapis ustanawiaj¹cy obowi¹zek nieodp³atnego wyposa¿enia ma³ych nieruchomoœci i domków jednorodzinnych
„w wielokolorowe worki do segregacji odpadów” w opinii Prezesa Urzêdu tak¿e jest zastosowany bez podstaw prawnych i z naruszeniem
prawa antymonopolowego. Uczestnik podniós³, i¿ ze wzglêdu na prowadzon¹ obowi¹zkowo selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie
Gminy S. na terenach osiedli domków jednorodzinnych segregacja odpadów prowadzona jest systemem workowym. W ramach Planu
Gospodarki Odpadami i zadañ strategicznych Gmina podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu wykszta³cenie nawyku segregacji odpadów
komunalnych przez mieszkañców. Zdaniem Gminy, udostêpnienie bezp³atnie worków do segregacji bêdzie bodŸcem finansowym dla
wytwórców odpadów i przyczyni siê do wykszta³cenia odpowiednich postaw skutkuj¹cych zapobieganiem wytwarzaniu odpadów oraz
minimalizacj¹ iloœci odpadów, których wytworzeniu nie uda³o siê zapobiec i bêd¹ one objête zbiórk¹ oraz poddane procesom odzysku.
Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwa³y Nr 29/04 Rady Miejskiej w S. w przypadku zapewnienia przez podmiot uprawniony urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
segregowania odpadów, w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do segregowania odpadów od dnia dostarczenia tych urz¹dzeñ.
Uczestnik wskaza³ tak¿e, i¿ Zak³ad Us³ug Komunalnych wyposa¿a ma³e nieruchomoœci i domki jednorodzinne nieodp³atnie
w przedmiotowe worki i zabiera wysegregowane odpady w tych workach.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze wyjaœnienia, Prezes Urzêdu stoi na stanowisku, i¿ art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminie nie upowa¿nia Gminy do zobowi¹zywania przedsiêbiorcy by ten nieodp³atnie udostêpnia³ w³aœcicielom
nieruchomoœci wielokolorowe worki do segregacji odpadów. Powy¿szy przepis stanowi, i¿ gminy organizuj¹ selektywn¹ zbiórkê,
segregacjê oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz
wspó³dzia³aj¹ z przedsiêbiorcami podejmuj¹cymi dzia³alnoœæ w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. Bez w¹tpienia,
wspó³dzia³anie to nie mo¿e przejawiaæ siê poprzez narzucenie przez Gminê warunku powoduj¹cego u przedsiêbiorcy dodatkowe
koszty (wobec nieodp³atnoœci œwiadczenia). Z kolei fakt, i¿ ZUK w S., na mocy wi¹¿¹cych go przepisów gminnych nieodp³atnie
wyposa¿a mieszkañców w worki s³u¿¹ce do segregacji, nie mo¿e automatycznie powodowaæ takich samych obci¹¿eñ dla
suwerennego przedsiêbiorcy. Nieodp³atne (finansowane przez Gminê) udostêpnianie worków mo¿e byæ wykorzystywane przez ZUK
jako element walki konkurencyjnej, natomiast rozwi¹zania zatwierdzone przez Radê Gminy w Planie Gospodarki Odpadami nie mog¹
implikowaæ negatywnych skutków ekonomicznych dla innych przedsiêbiorców chc¹cych konkurowaæ z ZUK na lokalnym rynku us³ug
w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Koniecznoœæ zapewnienia nieodp³atnych worków mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na
decyzje konkurentów na tym rynku, poniewa¿ - mimo, i¿ nie korzystaj¹ z finansowania w tym zakresie przez Gminê, s¹ zmuszani
dostarczaæ bezp³atnie worki na odpady. Tak wiêc dzia³ania Gminy w tym zakresie nale¿y uznaæ za bezprawne utworzenie kolejnej
bariery wejœcia na lokalny rynek us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zapis ten wykracza tak¿e poza zakres ustawowo
ustalonych warunków uzyskania przedmiotowego zezwolenia.
Ostatni rozpatrywany zapis § 3 pkt 20 zarz¹dzenia przewiduje obowi¹zek zapewnienia nieodp³atnego wywozu „porzuconych
mebli, wyposa¿enia domowego, gruzu i innych odpadów gabarytowych na ka¿de zg³oszenie posiadacza odpadów”. Uczestnik nie
zgodzi³ siê z zarzutami Wnioskodawców stwierdzaj¹c, i¿ odnoœnie pkt 20 - posiadacze odpadów gabarytowych sk³aduj¹ je obok
pojemników na odpady komunalne, co jest uregulowane w § 8 ust. 3 uchwa³y Nr 29/04 Rady Miejskiej w S. Us³ugi w tym zakresie
przedsiêbiorca wykonuje na ka¿de zg³oszenie posiadacza odpadów. Gmina wskaza³a, i¿ § 21 ust. 5 powy¿szej uchwa³y stanowi, ¿e
odbiór odpadów wielkogabarytowych przez podmioty uprawnione winien odbywaæ siê po zg³oszeniu przez posiadacza odpadów.
W ramach zawartej ju¿ umowy o œwiadczenie us³ug przedsiêbiorca nie pobiera ju¿ odrêbnej op³aty, w zwi¹zku z tym zarzut, ¿e
zleceniodawca nie ma obowi¹zku gromadzenia odpadów w wyznaczonych do tego celu pojemnikach jest bezpodstawny, gdy¿
sk³adowanie odpadów komunalnych przez mieszkañców uregulowane jest w § 18, 19, 20 uchwa³y Nr 29/04 Rady Miejskiej w S.
Uczestnik wyjaœni³, i¿ w celu u³atwienia mieszkañcom pozbywania siê okreœlonych rodzajów odpadów w Planie Gospodarki Odpadami
przewidziano, ¿e mieszkañcy mog¹ dowoziæ bezp³atnie okreœlone rodzaje odpadów do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów
(PDGO) i takie punkty bêd¹ na terenie Gminy utworzone.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie nale¿y stwierdziæ, i¿ ustanowienie przez Gminê S. obowi¹zku gotowoœci do œwiadczenia
nieodp³atnej us³ugi na ka¿de zg³oszenie posiadacza odpadów przez przedsiêbiorcê wywo¿¹cego odpadów, jest pozbawione podstaw
prawnych. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ ¿adne przepisy nie daj¹ Gminie uprawnieñ nak³adania takiego obowi¹zku na przedsiêbiorstwo
zajmuj¹ce siê wywozem odpadów komunalnych. Przytaczany ju¿ art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie
wyraŸnie stanowi o obowi¹zku gminy organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich selekcji i magazynowania, w tym
odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz wspó³dzia³aniu z przedsiêbiorcami podejmuj¹cymi dzia³alnoœæ w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami. Na podstawie tego przepisu gminy nie mog¹ „przerzucaæ” ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków
i wi¹¿¹cych siê z tym kosztów na przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o zezwolenie na œwiadczenie us³ug w zakresie odpadów
komunalnych. Gmina mo¿e realizowaæ te zadania bezpoœrednio (np. poprzez zak³ad bud¿etowy) lub przekazaæ ich wykonywanie
w drodze umowy cywilnoprawnej innemu podmiotowi. Warto zaznaczyæ, ¿e ewentualne przyjêcie na siebie tych obowi¹zków przez
firmê transportuj¹c¹ mog³oby doprowadziæ do nieprzewidywalnego wzrostu kosztów spowodowanych np. czêstymi wezwaniami
w³aœcicieli nieruchomoœci do usuniêcia gabarytowych odpadów. Ponadto, ka¿dorazowy brak reakcji na nag³e wezwania do usuniêcia
porzuconych mebli, wyposa¿enia domowego, gruzu itd. powodowa³oby przes³ankê cofniêcia przez Gminê przedmiotowego
zezwolenia. Podobnie jak w przypadku realizacji omawianego wy¿ej obowi¹zku okreœlonego w § 3 pkt 14 normalne funkcjonowanie
przedsiêbiorcy w warunkach tak wysokiego ryzyka cofniêcia zezwolenia nale¿y uznaæ za praktycznie niemo¿liwe.
Tak wiêc w opinii Prezesa Urzêdu powo³any zapis ma charakter antykonkurencyjny maj¹cy na celu ustanowienie znacznej bariery
dla przedsiêbiorców chc¹cych œwiadczyæ us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na obszarze Gminy S. Zapis ten
wykracza tak¿e poza zakres ustawowo ustalonych warunków uzyskania przedmiotowego zezwolenia.
Reasumuj¹c - omawiane dzia³ania Uczestnika s¹ niezgodne z ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów, poniewa¿ istotnie
ograniczaj¹ przedsiêbiorcom mo¿liwoœæ podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej opartej na zasadach nieskrêpowanej konkurencji, na
lokalnym rynku w zakresie odbioru odpadów komunalnych na obszarze Gminy S., poprzez stworzenie bezprawnych barier wejœcia
na ten rynek. Bior¹c pod uwagê wy¿ej wymienione okolicznoœci, nale¿y uznaæ, i¿ zosta³a spe³niona druga przes³anka wymieniona
w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej, maj¹ce na celu przeciwdzia³anie
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Maj¹c powy¿sze na uwadze stwierdzono jak w pkt I. niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu mo¿e decyzji nadaæ rygor natychmiastowej
wykonalnoœci w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli wymaga tego ochrona konkurencji lub wa¿ny interes konsumentów. Wykorzystanie tej
instytucji winno byæ traktowane jako wyj¹tek. Mo¿e ono bowiem wywo³aæ nieodwracalne b¹dŸ trudno odwracalne skutki dla
przedsiêbiorcy bêd¹cego adresatem decyzji. Zdaniem Prezesa Urzêdu, sytuacja Wnioskodawców, nie godz¹cych siê na zaskar¿one
warunki okreœlone w § 3 pkt 8, 14, 15b) i 20 i nie mog¹cych przez to podj¹æ dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug odbioru
odpadów komunalnych na obszarze Gminy S. w zwi¹zku z praktyk¹ ograniczaj¹c¹ konkurencjê wymienion¹ w pkt I. sentencji decyzji,
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stosowan¹ przez Uczestnika postêpowania, upowa¿nia do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci. Przyjêcie
odmiennego pogl¹du mog³oby prowadziæ do sytuacji, kiedy w toku trwaj¹cego wiele miesiêcy postêpowania miêdzyinstancyjnego
Gmina S. stosuj¹c nadal nielegalne praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê mo¿e spowodowaæ negatywne skutki dla rozwoju konkurencji
na lokalnym rynku, poprzez doprowadzenie do rezygnacji Wnioskodawców z ubiegania siê o wydanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na obszarze Gminy S. i tym samym porzucenia zamiaru wejœcia na ten lokalny rynek.
W tej sytuacji ochrona zwi¹zana z naruszeniem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mia³aby charakter czysto iluzoryczny.
W tym stanie orzeczono, jak w pkt II. decyzji.
Podejmuj¹c decyzjê o na³o¿eniu kary, Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê, i¿ wskutek dzia³añ Gminy dosz³o do naruszenia interesu
publicznoprawnego. Na³o¿enie kary nale¿y traktowaæ jako podkreœlenie nagannoœci takich praktyk, które zak³ócaj¹ swobodê
konkurencji uczestników rynku us³ug odbierania odpadów komunalnych obejmuj¹cego teren Gminy S. W przedmiotowej sprawie
dosz³o do zablokowania rozwoju konkurencji, a przez to pozbawiono w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu Gminy S. mo¿liwoœci wyboru
kontrahenta, który oferowa³by odpowiadaj¹ce im warunki œwiadczenia us³ug. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ Gmina jako podmiot
o wieloletnim doœwiadczeniu w podejmowaniu dzia³alnoœci organizacyjnej dla utrzymania porz¹dku i czystoœci na swoim terenie, zdaje
sobie sprawê, i¿ podejmowanymi decyzjami nie powinna ograniczaæ rozwoju konkurencji na rynku us³ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. Okolicznoœci¹ obci¹¿aj¹c¹ jest ponadto fakt, i¿ Gmina nie zaniecha³a stosowania kwestionowanych zapisów
zarz¹dzenia Burmistrza, mimo wszczêcia postêpowania antymonopolowego.
Niemniej jednak przy ustalaniu wysokoœci kary wziêto pod uwagê, ¿e jest ona nak³adana na Gminê, która jest wspólnot¹ samorz¹dow¹,
co oznacza, ¿e kara stanowi dolegliwoœæ równie¿ dla jej mieszkañców. Maj¹c powy¿sze na uwadze orzeczono, jak w pkt III. sentencji
decyzji. […]
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Decyzja
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie umorzenia postêpowania przeciwko Centrum Handlowemu Polska 2 Sp. z o.o. w W.
(Nr R£O-28/2005)
Na podstawie art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18,
poz. 172 ze zm.) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza siê jako bezprzedmiotowe postêpowanie
wszczête z urzêdu przeciwko Centrum Handlowemu Polska 2 Spó³ka z o.o. w W., pod zarzutem nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na
rynku wynajmu powierzchni handlowej w centrach handlowych w £. polegaj¹cego na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji, poprzez stosowanie w umowach najmu powierzchni w Centrum Handlowym
„Galeria £.” postanowienia o treœci: „Od chwili z³o¿enia oferty najmu do zakoñczenia stosunku najmu Najemcy jest zabronione,
w promieniu trzech kilometrów od Centrum Handlowego podejmowanie nowej takiej samej lub podobnej dzia³alnoœci jak¹ wykonuje
on w Centrum Handlowym i to zarówno bezpoœrednio jak i poœrednio. Powy¿sze stosuje siê odpowiednio do udzia³u Najemcy w takich
przedsiêwziêciach lub do jakiegokolwiek innego wspó³dzia³ania przy ich realizacji.”, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5
cytowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
W dniu 8 listopada 2004 r. Prezes Urzêdu (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie przeciwko Centrum
Handlowemu Polska 2 Spó³ka z o.o. w W. (dalej zwane „CHP2 Sp. z o.o.”) - w³aœcicielowi Galerii £., pod zarzutem nadu¿ywania pozycji
dominuj¹cej na lokalnym rynku wynajmu powierzchni handlowej w centrach handlowych w centrum £., polegaj¹cego na
przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji poprzez stosowanie w umowach
najmu powierzchni w Centrum Handlowym „Galeria £.” w £. postanowienia o treœci: „Od chwili z³o¿enia oferty najmu do zakoñczenia
stosunku najmu Najemcy jest zabronione, w promieniu trzech kilometrów od Centrum Handlowego podejmowanie nowej takiej samej
lub podobnej dzia³alnoœci jak¹ wykonuje on w Centrum Handlowym i to zarówno bezpoœrednio jak i poœrednio. Powy¿sze stosuje siê
odpowiednio do udzia³u Najemcy w takich przedsiêwziêciach lub do jakiegokolwiek innego wspó³dzia³ania przy ich realizacji”, co mo¿e
stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W odpowiedzi CHP2 Sp. z o.o. odrzuci³a
postawione zarzuty. CHP2 Sp. z o.o. stwierdzi³a, ¿e Galeria £. nie ma pozycji dominuj¹cej na rynku, co jest warunkiem postawienia
zarzutu naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, a nawet gdyby przyj¹æ, ¿e tak¹ pozycjê posiada, to postanowienia
umów najmu powierzchni handlowej nie przeciwdzia³aj¹ ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania i rozwoju
konkurencji. W uzasadnieniu CHP2 Sp. z o.o. poda³a, ¿e rynkiem geograficznym w tej sprawie jest aglomeracja £., a nie centrum miasta
jak podano w zarzucie. W centrum £. panuj¹ takie same warunki konkurencji jak na pozosta³ym obszarze miasta. Udzia³ Galerii £. na tak
zdefiniowanym rynku wynosi […], co nie spe³nia przes³anki 40% niezbêdnej dla uznania pozycji dominuj¹cej przedsiêbiorcy, w rozumieniu
art. 4 pkt 9 ustawy.
Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
Dzia³alnoœæ gospodarcza CHP2 Sp. z o.o. w Galerii £. polega na wynajmowaniu powierzchni handlowej pod sprzeda¿ detaliczn¹
towarów i us³ug oraz zarz¹dzaniu ca³oœci¹ wynajmowanego obiektu. CHP2 Sp. z o.o. posiada w £. jeden tego typu obiekt handlowy.
Powierzchnia handlowa w Galerii £. jest w ca³oœci wynajmowana. CHP2 Sp. z o.o. zawiera w tym celu umowy najmu z najemcami.
CHP2 Sp. z o.o. ustali³a jednostronnie zasady doboru najemców i warunki dostêpu do powierzchni handlowej w Galerii £. Zgodnie
z przyjêt¹ strategi¹ handlow¹ kryterium doboru najemców jest zapewnienie szerokiego i stosunkowo g³êbokiego asortymentu
oferowanych towarów i us³ug, które zaspokoj¹ wszystkie potrzeby, bardzo ró¿nych klientów, przy odpowiedniej jakoœci œwiadczonych
us³ug i poziomie cen. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest zgoda najemcy na respektowanie zakazu podejmowania takiej samej lub
podobnej dzia³alnoœci w odleg³oœci 3 km od Galerii £. Umowy najmu s¹ zawarte na okres od 5 do 10 lat. W przypadku nieprzestrzegania
przez najemcê zakazu, o którym mowa wy¿ej, wynajmuj¹cemu przys³uguje prawo wypowiedzenia umowy przed up³ywem okresu
najmu, na zasadach ogólnych Kc. Podstawow¹ kwesti¹ do rozstrzygniêcia jest ustalenie, czy ww. klauzule wy³¹cznoœci zawarte
w umowach powierzchni handlowej w Galerii £. nie stanowi¹ zbyt wysokiej bariery wejœcia na rynek dla podmiotów gospodarczych
zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ugi najmu powierzchni handlowej w £.
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Produktem w niniejszej sprawie jest us³uga wynajmu powierzchni handlowej w centrach handlowych. Analiza definicji zawartych
w orzecznictwie polskim i Komisji Europejskiej wskazuje, ¿e nie ma jednolitego podzia³u obiektów handlowych i ¿e ka¿dorazowo przy
definiowaniu produktu uwzglêdnia siê ogólne cechy tych obiektów, jak powierzchnia handlowa, a tak¿e specyfikê handlu i zwyczaje
konsumenckie na danym terenie. Specyfik¹ handlu w Galerii £. jest sprzeda¿ detaliczna towarów i us³ug pod jednym dachem, w celu
zaspokojenia wszystkich potrzeb dnia codziennego klientów. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum handlowym prowadzi wielu
przedsiêbiorców z ró¿nych bran¿. Galeria £. œwiadczy tak¿e us³ugi dodatkowe i oferuje klientom szereg udogodnieñ, które maj¹
uatrakcyjniæ i u³atwiæ zakupy. Obiekty handlowe typu domy towarowe, super- i hipermarkety nie s¹ substytutem centrum handlowego.
Maj¹ one znacznie mniejsz¹ powierzchniê handlow¹ i przede wszystkim ró¿n¹ od centrum handlowego, specyfikê handlu. S¹ to
z regu³y wielkopowierzchniowe samoobs³ugowe sklepy, w których znaczna czêœæ powierzchni handlowej jest przeznaczona na
sprzeda¿ detaliczn¹ ¿ywnoœci, artyku³ów drogeryjnych (toaletowych i œrodków czystoœci) i innych towarów i us³ug zaspokajaj¹cych
podstawowe potrzeby klienta.
W³aœciwym rynkiem produktu jest us³uga wynajmu powierzchni handlowej w centrach handlowych.
Rynek geograficzny us³ugi wynajmu powierzchni handlowej w centrach handlowych co do zasady ma charakter lokalny. Centra
handlowe zaspokajaj¹ potrzeby lokalnej spo³ecznoœci i odwiedzane s¹ zwykle przez klientów zlokalizowanych w bliskiej odleg³oœci.
Najemcy podejmuj¹c decyzjê o wyborze miejsca wynajmu powierzchni handlowej bior¹ z regu³y pod uwagê punkt widzenia
konsumenta - na jakim obszarze klient by³by sk³onny poszukiwaæ centrum handlowego w celu dokonania zakupów. Powierzchnie
handlowe po³o¿one w miejscach, w których jest mniej odwiedzaj¹cych z regu³y s¹ mniej atrakcyjne ni¿ te, gdzie klientów jest wiêcej.
Fakt ten potwierdzaj¹ doœwiadczenia CHP2 Sp. z o.o.
Z orzecznictwa Komisji Europejskiej wynika, ¿e dla konsumentów bardzo wa¿nym kryterium wyboru jest mo¿liwoœæ dotarcia do
danego obiektu handlowego w okreœlonym czasie. Najczêœciej jest to 10 - 30 minut. Granice rynku us³ugi wynajmu powierzchni
handlowej w centrum handlowym determinuje odleg³oœæ, któr¹ musi pokonaæ konsument w celu dotarcia do danego centrum
handlowego, stan dróg dojazdowych, organizacja ruchu i transportu publicznego.
Rynkiem geograficznym w³aœciwym w niniejszej sprawie jest rynek us³ugi wynajmu powierzchni handlowej w centrach
handlowych w £. Pozycja rynkowa CHP2 Sp. z o.o. w rynku w³aœciwym jest nietrwa³a. W latach 2003, 2004 i w I pó³roczu 2005 r. udzia³
CHP2 Sp. z o.o. w rynku w³aœciwym systematycznie spada³.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Rozstrzygana sprawa dotyczy ochrony konkurencji. Klauzula wy³¹cznoœci stosowana przez CHP2 Sp. z o.o. w umowach najmu
ogranicza swobodê decyzji gospodarczych przedsiêbiorców po obydwu stronach rynku. Us³ugodawcy wynajmuj¹cy powierzchniê
handlow¹ musz¹ ograniczyæ zasiêg prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, najemcy nie maj¹ swobodnego dostêpu do ca³ej
wynajmowanej powierzchni handlowej, co ogranicza mo¿liwoœci wyboru konsumentów. Wszczêcie postêpowania mia³o na celu
ochronê interesu publicznego szerokiego krêgu podmiotów uczestnicz¹cych w rynku.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom
ograniczaj¹cym konkurencjê. Na podstawie art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy zakazem stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê
objête jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku przedsiêbiorców. W toku postêpowania
ustalono, ¿e udzia³ CHP2 Sp. z o.o. w rynku w³aœciwym na koniec 2003 r. nie przekracza³ […]% a obecnie wynosi […]%. Posiadana
pozycja rynkowa nie daje CHP2 Sp. z o.o. si³y zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym. Rynek wynajmu powierzchni
handlowej w centrach handlowych w £. jest rynkiem konkurencyjnym. Rynek w³aœciwy jest otwarty i rozwijaj¹cy siê. Braku barier
wejœcia na rynek dowodzi trwaj¹ca budowa nowego centrum o powierzchni handlowej przekraczaj¹cej o oko³o 20.000 m wielkoœæ
powierzchni handlowej Galerii £. Wszystkie centra handlowe w £. maj¹ niewykorzystan¹ i przeznaczon¹ do wyjmowania powierzchniê
handlow¹. Najemca ma mo¿liwoœæ wyboru. Warunki umów najmu zawieranych przez CHP2 Sp. z o.o. pozwalaj¹ wycofaæ siê najemcy
z rynku w ka¿dym czasie i bez restrykcyjnych kosztów wyjœcia, tak¿e w przypadku podpisania kwestionowanego zakazu
podejmowania dzia³alnoœci poza Galeri¹ £. Pojawienie siê na rynku w³aœciwym Projektu Manufaktura powoduje, ¿e CHP2 Sp. z o.o. nie
ma mo¿liwoœci dzia³ania niezale¿nie od konkurentów, najemców i konsumentów. Potwierdza to fakt, ¿e nie wszystkie umowy najmu
zawieraj¹ klauzulê zakazu podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej takiej samej lub podobnej poza Galeri¹ £., a te które tak¹ klauzulê
posiadaj¹ ró¿ni¹ siê co do zasiêgu zakazu.
Prezes Urzêdu stwierdzi³, ¿e pozycja rynkowa CHP2 Sp. z o.o. nie spe³nia ¿adnej przes³anki art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Tym samym brak jest podstaw prawnych do uruchomienia przepisów tej ustawy i ingerencji Prezesa
Urzêdu w stosunki rynkowe na rynku w³aœciwym.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Prezes Urzêdu orzek³, jak sentencji. […]
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DECYZJA
z dnia 21 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiêbiorców: Henryka S. - „Alkom” w P., Aldonê W. - „Astra” Us³ugi
Wielobran¿owe, Handel w P., Barbarê K. - „Bakom” Firma Us³ugowa w P., Bronis³awa S. - „Romski” Firma Us³ugowa Bronis³aw
Roman S³onina w S., Mariusza G. - „Grocmar” Firma Us³ugowa Mariusz Grodzki w S. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RPZ-28/2005)
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz.
804 ze zm.) i art. 28 ust. 6 ww. ustawy oraz § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia
w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po
przeprowadzeniu postêpowania wszczêtego z urzêdu, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, na lokalnym rynku us³ug oczyszczania placów i ulic Miasta P., okreœlon¹ w art. 5
ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, zawarcie porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê przez:
- Henryka S. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Alkom” Firma Handlowo - Us³ugowa w P.,
- Aldonê W. prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Astra” Us³ugi Wielobran¿owe, Handel w P.,
- Barbarê K. prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Bakom” Firma Us³ugowa w P.,
- Bronis³awa Romana S. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Romski” Firma Us³ugowa Bronis³aw Roman
S³onina w S.,
- Mariusza G. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Grocmar” Firma Us³ugowa Mariusz Grodzki w S.,
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polegaj¹cego na uzgodnieniu przez tych przedsiêbiorców warunków sk³adanych ofert, w szczególnoœci w zakresie cen jak i zasad
postêpowania, w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Oczyszczanie jezdni ulic Miasta P. w roku 2003”,
przeprowadzonego przez Zarz¹d Dróg Miejskich w P., które doprowadzi³o do wyboru uzgodnionego przez nich zwyciêzcy wy¿ej
wskazanego przetargu i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 ze zm.) i art. 28 ust. 6 ww. ustawy oraz § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.),
po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, w zwi¹zku ze stwierdzeniem praktyki okreœlonej w pkt I. sentencji nak³ada siê na:
- Henryka S. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Alkom” Firma Handlowo - Us³ugowa w P. karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 36.441,00 PLN,
- Aldonê W. prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Astra” Us³ugi Wielobran¿owe, Handel w P. karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 7.718,00 PLN,
- Barbarê K. prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Bakom” Firma Us³ugowa w P. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
1.657,00 PLN,
- Bronis³awa Romana S. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Romski” Firma Us³ugowa Bronis³aw Roman
S³onina w S. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 2.530,00 PLN,
- Mariusza G. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ „Grocmar” Firma Us³ugowa Mariusz Grodzki w S., karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 2.638,00 PLN p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
W dniu 12 grudnia 2003 r. wp³ynê³o pismo Prezydenta Miasta P. bêd¹ce zawiadomieniem o nieprawid³owoœciach dotycz¹cych
przetargu na „Oczyszczanie jezdni ulic Miasta P. w roku 2003”, organizowanego przez Zarz¹d Dróg Miejskich w P. (zwanego dalej tak¿e
„ZDM”) na pocz¹tku 2003 r. Prezydent Miasta P. zarzuci³ kilkunastu przedsiêbiorcom, którzy przyst¹pili do ww. przetargu, miêdzy
innymi stronom przedmiotowego postêpowania antymonopolowego, naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, poprzez zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia. Zdaniem Prezydenta Miasta, kontrola przeprowadzona
w Zarz¹dzie Dróg Miejskich wykaza³a, ¿e w toku przetargu mia³y miejsce dzia³ania uczestnicz¹cych w nim przedsiêbiorców,
wskazuj¹ce na uzgadnianie cen i zachowañ. Wed³ug Prezydenta polega³y one na tym, aby odpowiednio zró¿nicowaæ (pod wzglêdem ceny)
z³o¿one przez nich oferty, a nastêpnie, korzystaj¹c z mo¿liwoœci jakie dawa³ przepis art. 22 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) doprowadziæ do celowego wykluczenia niektórych oferentów
bêd¹cych cz³onkami porozumienia, których oferty by³y najkorzystniejsze cenowo, poprzez niez³o¿enie przez nich w okreœlonym
terminie wymaganych przez przepis art. 22 ust. 5 ww. ustawy oœwiadczeñ o pozostawaniu w stosunku zale¿noœci lub dominacji,
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447
ze zm.), z innymi uczestnikami postêpowania lub zamawiaj¹cym albo osobami po stronie zamawiaj¹cego bior¹cymi udzia³
w postêpowaniu. Przez takie dzia³ania przedsiêbiorcy ci mieli doprowadziæ do tego, ¿e przetarg wygrywa³ przedsiêbiorca, bêd¹cy
w porozumieniu, oferuj¹cy wy¿sz¹ cenê. Wed³ug Prezydenta powy¿ej opisane dzia³anie mia³o miejsce wówczas, „gdy stwierdzono, ¿e
takie wykluczenie nie spowoduje wyboru przedsiêbiorcy spoza porozumienia, którego oferta cenowa jest bardziej atrakcyjna od oferty
przedsiêbiorcy bêd¹cego w porozumieniu, na rzecz którego dzia³a³ wykluczony”. Innym sposobem wygrania przetargu przez
ustalonego przedsiêbiorcê, i to takiego, który oferowa³ odpowiednio wysok¹ cenê, by³o, zdaniem Prezydenta Miasta P., celowe
wycofanie siê pozosta³ych oferentów ju¿ po otwarciu ofert, gdy wiadomo by³o, jakie oferty wp³ynê³y. Dowodem przemawiaj¹cym
za istnieniem antykonkurencyjnego porozumienia by³, zdaniem Prezydenta, fakt wystêpowania pomiêdzy niektórymi przedsiêbiorcami
licznych powi¹zañ o charakterze obligacyjnym oraz rodzinnym.
Podobne w treœci pismo, dotycz¹ce nieprawid³owoœci w toku ww. przetargu oraz kilku innych jeszcze przetargów, z³o¿y³ w dniu
6 stycznia 2004 r. Dyrektor Zarz¹du Dróg Miejskich w P. wskazuj¹c dodatkowo na mo¿liwoœæ naruszenia, przez niektórych
przedsiêbiorców bior¹cych udzia³ w ww. przetargach, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
W oparciu o powy¿sze pisma Prezes Urzêdu wszcz¹³ w dniu 29 stycznia 2004 r. postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
W dniu 23 stycznia 2003 r. w Biuletynie Zamówieñ Publicznych ukaza³o siê og³oszenie o przetargu organizowanym przez ZDM w P.
dotycz¹ce oczyszczania jezdni ulic Miasta P. w 2003 r., do którego przyst¹pili ww. przedsiêbiorcy - strony niniejszego postêpowania.
Przedmiotem przetargu by³o g³ównie sprz¹tanie powierzchni jezdni i innych miejsc pasa drogowego, zebranie odpadów powsta³ych
w nastêpstwie czyszczenia oraz transport odpadów na miejsce sk³adowania. Organizator przetargu - Zarz¹d Dróg Miejskich - dopuœci³
sk³adanie ofert tzw. czêœciowych. W tym celu zakres rzeczowy zadania podzielony zosta³ na 10 rejonów. By³y to: Rejon A, Rejon B,
Rejon C, Rejon D, Rejon E, Rejon F, Rejon G, Rejon H, Rejon I, Rejon K. Powy¿sze rejony, co do wielkoœci, ró¿ni³y siê miêdzy sob¹
nieznacznie. Zgodnie ze Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówienia oferent móg³ z³o¿yæ ofertê dotycz¹c¹ jednego lub wiêcej
rejonów. Postêpowanie przy wyborze oferty mia³o byæ prowadzone odrêbnie dla ka¿dego z wyró¿nionych rejonów.
Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ cena zgodnie z pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, by³a jedynym kryterium, którym
kierowa³ siê ZDM, przy wyborze oferty. Pkt 4 ww. Specyfikacji stanowi³ bowiem, i¿ „zamawiaj¹cy wybierze spoœród wa¿nych ofert (nie
podlegaj¹cych odrzuceniu) ofertê najkorzystniejsz¹ cenowo (najtañsz¹) dla danego rejonu, oceniaj¹c odrêbnie dla ka¿dego z rejonów.”
Henryk S. (Alkom), Aldona W. (Astra), Barbara K. (Bakom), Bronis³aw S. (Romski) oraz Mariusz Grodzki (Grocmar) z³o¿yli oferty
dotycz¹ce oczyszczania jezdni ulic w Rejonie A. Wysokoœæ wadium przy sk³adaniu ofert dotycz¹cych Rejonu A wynosi³a 11.400,00 PLN.
Wp³ata wadium mia³a nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w dniu 7 marca 2003 r. W dniu 10 marca 2003 r. nast¹pi³o publiczne otwarcie ofert.
Œwiadczenie us³ug w Rejonie A zaoferowa³o tylko piêciu ww. przedsiêbiorców. Ofert innych przedsiêbiorców dotycz¹cych Rejonu A
nie by³o. Henryk S. (Alkom), wyceni³ wartoœæ prac na kwotê 551.300,00 PLN netto, Aldona W. (Astra) wyceni³a wartoœæ swoich prac na
kwotê 596.500,00 PLN netto, Barbara K. (Bakom) na kwotê 69.140,00 PLN netto, Bronis³aw S. (Romski) na kwotê 153.930,00 PLN
netto, natomiast Mariusz G. (Grocmar) wartoœæ swoich prac wyceni³ na kwotê 114.740,00 PLN netto. Ponadto Henryk S. z³o¿y³ jeszcze
oferty w Rejonach D, H oraz I. Aldona W. z³o¿y³a dodatkowo ofertê w Rejonie D. Pozosta³e strony postêpowania antymonopolowego
nie z³o¿y³y ¿adnych innych ofert w przedmiotowym postêpowaniu przetargowym.
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Zarz¹d Dróg Miejskich wybra³by wiêc, kieruj¹c siê jedynym kryterium jakim by³a cena, ofertê Barbary K. - jako najkorzystniejsz¹.
Oferta Barbary K. by³a bowiem ofert¹ najtañsz¹ (69.140,00 PLN), spoœród wszystkich ofert z³o¿onych w Rejonie A.
Wszystkich oferentów ZDM wezwa³ do uzupe³nienia dokumentacji poprzez z³o¿enie oœwiadczenia o niepozostawaniu w stosunku
zale¿noœci lub dominacji z innymi uczestnikami postêpowania lub zamawiaj¹cym albo osobami po stronie zamawiaj¹cego bior¹cymi
udzia³ w postêpowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych. Termin do z³o¿enia takiego oœwiadczenia

up³ywa³ dnia 12 marca 2003 r., o godzinie 14 . Tymczasem Barbara K., Mariusz G., Bronis³aw S. nie z³o¿yli w ogóle ww. oœwiadczenia.
Dlatego te¿ w dniu 14 marca 2003 r. ZDM zawiadomi³ ww. przedsiêbiorców o wykluczeniu ich z postêpowania przetargowego
z powodu niez³o¿enia w terminie ¿¹danego oœwiadczenia. Powsta³a wiêc sytuacja, w której w przetargu na Rejon A pozosta³y tylko
dwie oferty - Henryka S. (Alkom) i Aldony W. (Astra). Podkreœliæ nale¿y, ¿e zgodnie z przepisem art. 27b ust. 1 pkt 1 nieobowi¹zuj¹cej ju¿
ustawy o zamówieniach publicznych, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w czasie organizowania przedmiotowego przetargu, postêpowanie
o zamówienie publiczne uniewa¿nia³o siê, je¿eli w postêpowaniu prowadzonym w trybie innym ni¿ tryb zamówienia z wolnej rêki
wp³ynê³y mniej ni¿ dwie oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu (…).
Maj¹c powy¿sze na uwadze tzn. niez³o¿enie przez Barbarê K., Bronis³awa S. oraz Mariusza G. wymaganych przez prawo
oœwiadczeñ i w konsekwencji wykluczenie ich z przetargu na Rejon A - Stare Miasto (centrum) oraz fakt, ¿e oferta Aldony W. by³a ofert¹
najdro¿sz¹ 596.500,00 PLN, Zarz¹d Dróg Miejskich zmuszony by³by do wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty Henryka S., który
wartoœæ swoich prac wyceni³ na 551.300,00 PLN. Oferta Aldony W. by³a bowiem dro¿sza od oferty Henryka S. o 45.200,00 PLN.
Pierwsze rozstrzygniêcia przetargu nast¹pi³y w dniu 17 marca 2003 r. Pismem z dnia 17 marca 2003 r. ZDM zawiadomi³
przedsiêbiorców bior¹cych udzia³ w przetargu o wy³onieniu najkorzystniejszych ofert w ka¿dym rejonie i poinformowa³ ich, ¿e jeœli
w terminie 7 dni nie wp³ynie ¿aden protest, przedsiêbiorcy, których oferty uznano za najkorzystniejsze zostan¹ wezwani do zawarcia
umów. Zawiadomiono wiêc Henryka S., ¿e jego oferty zosta³y uznane za najkorzystniejsze w Rejonie A, Rejonie H oraz w Rejonie I.
W dniu 18 marca 2003 r. Henryk S. wycofa³ z³o¿one przez siebie oferty dotycz¹ce rejonów H oraz I i podtrzyma³ jednoczeœnie oferty
z³o¿one w Rejonach A oraz D. W zwi¹zku z wycofaniem ww. ofert ZDM dokona³ ponownego wyboru ofert odnoœnie tych rejonów, o czym
zawiadomi³ zainteresowanych przedsiêbiorców pismem z dnia 2 kwietnia 2003 r.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2003 r., podjê³a decyzjê o uniewa¿nieniu postêpowania dotycz¹cego Rejonu
A. Decyzjê tê komisja podjê³a opieraj¹c siê na przepisie art. 27b ust. 1 pkt 2 nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy o zamówieniach publicznych.
Stanowi³ on, ¿e postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewa¿nia siê, je¿eli cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza
kwotê, która zamawiaj¹cy mo¿e przeznaczyæ na finansowanie zamówienia. Takie te¿ by³o uzasadnienie decyzji o uniewa¿nieniu wskazane
w piœmie z dnia 11 kwietnia 2003 r., skierowanym do Henryka S. oraz Aldony W. Jednoczeœnie komisja podjê³a decyzjê o „prowadzeniu
postêpowania zastêpczego na Rejon A w trybie art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych”, a wiêc w trybie zamówienia
publicznego z wolnej rêki.
W dniu 18 kwietnia 2003 r. Henryk S. z³o¿y³ protest dotycz¹cy rozstrzygniêcia przetargu w Rejonie A. W dniu 24 kwietnia 2003 r.
powiadomiono go o rozstrzygniêciu protestu. Zosta³ on oddalony. Henryk S. wniós³ jednak odwo³anie do Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych. Wyrok Zespo³u Arbitrów, korzystny dla Henryka S., zapad³ w dniu 14 maja 2003 r. Pismem z dnia 18 czerwca 2003 r. ZDM
poprosi³ go o przed³o¿enie w ci¹gu siedmiu dni projektu umowy dotycz¹cego oczyszczania jezdni ulic w Rejonie A. Umowa, zgodnie
z treœci¹ ww. pisma mia³a zostaæ zawarta w dniu 27 czerwca 2003 r. w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. ZDM. W dniu 25 czerwca 2003 r.
ZDM wezwa³ Henryka S. do zawarcia umowy dotycz¹cej oczyszczania jezdni ulic w Rejonie A w roku 2003. W dniu 27 czerwca 2003 r.
Zarz¹d Dróg Miejskich w P., zawar³ wiêc umowê na oczyszczanie jezdni ulic w Rejonie A z Henrykiem S. (Alkom).
W toku postêpowania ustalono, ¿e oferty z³o¿one przez strony postêpowania zawiera³y identyczne b³êdy. Oferenci okreœlali wydajnoœæ
zmiatania pojazdów samochodowych tj. zamiatarek w m /h, a nie w km/h (dotyczy Alkom, Bakom, Romski, Grocmar),
a tak¿e nie wskazali typów i numerów rejestracyjnych tych pojazdów (dotyczy wszystkich stron). Punkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia stanowi³, ¿e oferent zapewni zespó³ maszyn czyszcz¹cych o wydajnoœci minimum 1,5 km na godzinê. Z kolei punkt 6
za³¹cznika nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi³, ¿e wœród wykazu niezbêdnych dokumentów winien siê znaleŸæ
„wykaz niezbêdnych do wykonania zamówienia narzêdzi i urz¹dzeñ, jakimi dysponuje oferent, w tym maszyn czyszcz¹cych (…)”.
Wszyscy przedsiêbiorcy - strony postêpowania - wnieœli wadium w tej samej postaci tzn. w postaci gwarancji ubezpieczeniowej
zap³aty wadium wystawionej przez Zak³ad Ubezpieczeñ i Reasekuracji Polonia S.A. w £. - przedstawiciel w P., przy czym wystawione
polisy oznaczone by³y nastêpuj¹cymi po sobie, niemal¿e kolejno, numerami: 707-A-116981 (Alkom), 707-A-116982 (Astra), 707-A116983 (Grocmar), 707-A-116985 (Romski), 707-A-116988 (Bakom).
Wszystkie strony postêpowania swoje „bazy sprzêtowe” posiadaj¹ na tym samym terenie, tj. przy ul. Pó³nocnej 1 w P. Pomiêdzy
niektórymi stronami postêpowania wystêpuj¹ tak¿e stosunki rodzinne (powinowactwa).
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
1. Rynek w³aœciwy.
W³aœciwoœci przedmiotowe (produktowe) analizowanego rynku wyznacza rodzaj dzia³alnoœci, na wykonanie której zapotrzebowanie
zg³osi³ Zamawiaj¹cy w ramach zamówienia. S¹ to zatem us³ugi oczyszczania placów i ulic polegaj¹ce w szczególnoœci na: sprz¹taniu
powierzchni placów i ulic i innych miejsc pasa drogowego (np. zatoki autobusowe), zebraniu odpadów powsta³ych w nastêpstwie
oczyszczania, transporcie zebranych odpadów na miejsce sk³adowania odpadów. Jest to dzia³alnoœæ specyficzna i specjalistyczna,
prowadzona wy³¹cznie przez przedsiêbiorców dysponuj¹cych specjalistycznym sprzêtem i umiejêtnoœciami. Niezbêdnym elementem
rynku w³aœciwego jest tak¿e jego wymiar geograficzny, oznaczaj¹cy koniecznoœæ wskazania obszaru, na którym warunki konkurencji,
maj¹ce zastosowanie do okreœlonych towarów s¹ jednakowe dla wszystkich konkurentów. Zdaniem Prezesa Urzêdu w poszczególnych
rejonach, na które zosta³o podzielone przez ZDM Miasto P., panowa³y podobne, zbli¿one warunki konkurencji. Rejony nieznacznie
ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ wielkoœci¹ mierzon¹ w kilometrach jezdni, które mia³y byæ oczyszczane. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
w zakresie oczyszczania placów i ulic, pod warunkiem, ¿e posiadali aktualn¹ decyzjê (zezwolenie) Prezydenta Miasta P. na zbieranie lub
transport odpadów, mogli swobodnie decydowaæ o uczestnictwie w przetargu na oczyszczanie poszczególnych rejonów miasta.
Nie istnia³y bariery dostêpu do przetargu na poszczególne rejony. Oczyszczanie placów i ulic w ka¿dym rejonie mog³o odbywaæ siê,
w zasadzie, przy u¿yciu tego samego specjalistycznego sprzêtu. Zdaniem Prezesa Urzêdu brak jest przes³anek do zawê¿ania
w³aœciwego w sprawie rynku geograficznego do konkretnego rejonu miasta. Dlatego te¿ rynek w³aœciwy w ujêciu geograficznym
zdefiniowano jako lokalny, okreœlony granicami Miasta P. Dodatkow¹ przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za takim szerokim okreœleniem rynku
w jego ujêciu geograficznym jest fakt, ¿e przetarg dotyczy³ w³aœnie oczyszczania jezdni ulic Miasta P. oraz ¿e warunkiem formalnym
wziêcia udzia³u w ww. przetargu by³o legitymowanie siê przez przystêpuj¹cych do niego przedsiêbiorców, aktualn¹ decyzj¹ Prezydenta
Miasta P. na zbieranie odpadów. Decyzje stanowi³y, ¿e obszarem dzia³ania objêtego zezwoleniem jest Miasto P. Ponadto skutki praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê odczuwalne by³y na terenie Miasta P. £¹czny udzia³ stron postêpowania na lokalnym rynku us³ug
oczyszczania placów i ulic Miasta P. w 2002 r., obliczony na podstawie przychodów stron z tej dzia³alnoœci, osi¹gniêtych na terenie P.
w roku 2002, wyniós³ […], przekracza zatem kryterium bagatelnoœci ustanowione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
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2. Porozumienie.
Stronom postêpowania zosta³ postawiony zarzut stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 5 ust. 1
pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cej na zawarciu porozumienia eliminuj¹cego konkurencjê pomiêdzy ww.
przedsiêbiorcami w postêpowaniu przetargowym na oczyszczanie jezdni ulic Miasta P., poprzez uzgodnienie cen i sposobu
postêpowania.
Fakt wystêpowania pomiêdzy ww. przedsiêbiorcami - stronami postêpowania licznych oraz silnych zwi¹zków prawnych
i gospodarczych, zarówno przed, jak i ju¿ po przeprowadzeniu przetargu na „Oczyszczanie jezdni ulic Miasta P. w 2003 roku” nie budzi,
w ocenie Prezesa Urzêdu, ¿adnych w¹tpliwoœci. Fakt ten przejawiaj¹cy siê, po pierwsze, w zawarciu pomiêdzy Henrykiem S. (Alkom)
a Barbar¹ K. (Bakom), Bronis³awem S. (Romski) oraz Mariuszem G. (Grocmar) umów dzier¿awy pojazdów samochodowych, s³u¿¹cych
do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na oczyszczaniu placów i ulic zosta³ potwierdzony przez strony i wynika
z posiadanych przez organ antymonopolowy dokumentów. Po drugie, potwierdzony zosta³ fakt istnienia pomiêdzy stronami innych
silnych zwi¹zków obligacyjnych w postaci umów dotycz¹cych wykonywania przez Barbarê K. (Bakom), Bronis³awa S. (Romski)
i Mariusza G. (Grocmar) na rzecz Henryka S. (Alkom) okreœlonych prac zwi¹zanych z oczyszczaniem (zimowe utrzymanie jezdni ulic,
utrzymanie zieleni). Uzasadnionym jest wiêc twierdzenie, ¿e zw³aszcza Henryka S. (Alkom), Barbarê K. (Bakom), Bronis³awa S.
(Romski) i Mariusza G. (Grocmar) ³¹czy szczególnie silna wiêŸ gospodarcza. Gdyby nie ta wiêŸ ww. trzej ostatni przedsiêbiorcy nie
dysponowaliby w zasadzie sprzêtem potrzebnym do wykonywania tej specyficznej dzia³alnoœci gospodarczej. Henryk S. zapewnia im
tak¿e pracê w ramach wygranych przez siebie przetargów. Œwiadczenia na rzecz zamawiaj¹cego, które w zwi¹zku z wygranym
przetargiem winien œwiadczyæ Henryk S. dzielone s¹, w zasadzie w równych czêœciach, pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi przedsiêbiorcami.
Widoczne jest zw³aszcza w przypadku umów Henryka S. z Bronis³awem S. i Mariuszem G. dotycz¹cych zimowego utrzymania ulic oraz
utrzymania zieleni przy trasie tramwajowej PST. W przypadku umów dotycz¹cych zimowego utrzymania ulic podzielono obszar
centrum P. na mniej wiêcej dwie równe czêœci i utrzymanie ulic w pierwszej z nich powierzono Bronis³awowi S., natomiast w drugiej
Mariuszowi G.
Ponadto pomiêdzy niektórymi stronami postêpowania wystêpuj¹ zwi¹zki rodzinne. Aldona W. (Astra) jest bowiem ¿on¹ Henryka S.
(Alkom), a Bronis³aw S. (Romski) jest szwagrem Mariusza G. (Grocmar). Mimo, i¿ zarówno Aldona W. jak i Henryk S. zgodnie przyznaj¹,
i¿ od kilku lat pozostaj¹ w faktycznej separacji, to jednak fakt pozostawania przez nich w zwi¹zku ma³¿eñskim z ca³¹ pewnoœci¹ móg³
mieæ istotne znaczenie przy uzgadnianiu w toku przetargu organizowanego przez ZDM cen oraz sposobu postêpowania. Podobnie
w przypadku Bronis³awa S. i Mariusza G. Zwi¹zki rodzinne tych przedsiêbiorców tak¿e mog³y mieæ istotne znaczenie przy zawieraniu
zakazanego porozumienia.
Nie sposób uznaæ zachowania Barbary K., Bronis³awa S. i Mariusza G., polegaj¹cego na niez³o¿eniu przez nich w terminie
oœwiadczenia o niepozostawaniu w stosunku zale¿noœci lub dominacji z innymi uczestnikami postêpowania lub zamawiaj¹cym albo
osobami po stronie zamawiaj¹cego bior¹cymi udzia³ w postêpowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ww. ustawy o zamówieniach
publicznych, za racjonalne i adekwatne do sytuacji jaka zaistnia³a w toku przetargu. W ocenie Prezesa Urzêdu, tylko fakt zawarcia
wczeœniejszego porozumienia uzasadnia tego typu postêpowanie stron. Fakty ustalone w toku postêpowania, potwierdzone zasadami
doœwiadczenia ¿yciowego, wskazuj¹ na istnienie normalnego zwi¹zku przyczynowego miêdzy faktem zawarcia zakazanego
porozumienia a dzia³aniami stron. Po pierwsze, oferta Barbary K. by³a najkorzystniejsza (najtañsza) spoœród z³o¿onych ofert, o czym
strony wiedzia³y. Barbara K. w ¿aden sposób nie udowodni³a faktu, i¿ to jeden z jej pracowników ponosi winê za niez³o¿enie ww.
oœwiadczenia. Barbara K. - jako profesjonalny przedsiêbiorca - wiedzia³a, i¿ z³o¿enie ww. oœwiadczenia ogranicza siê do prostej,
nieskomplikowanej i nie wymagaj¹cej poœwiecenia du¿ej iloœci czasu czynnoœci, polegaj¹cej na z³o¿eniu w³asnorêcznego podpisu na
uprzednio przygotowanym i wydanym przez organizatora przetargu formularzu. T³umaczenie strony nale¿y wiêc uznaæ za ca³kowicie
nieracjonalne. Uczestnicy przedmiotowego przetargu mieli bowiem dwa dni na podpisanie i dostarczenie nieskomplikowanego
oœwiadczenia o niepozostawaniu w stosunku zale¿noœci lub dominacji z innymi uczestnikami postêpowania lub zamawiaj¹cym albo
osobami po stronie zamawiaj¹cego bior¹cymi udzia³ w postêpowaniu. W koñcu na ca³kowit¹ nieracjonalnoœæ dzia³ania ze strony
Barbary K., której nie da siê wyjaœniæ bez za³o¿enia wczeœniej uzgodnionego zachowania stron postêpowania antymonopolowego,
wskazuje fakt, i¿ niesk³adaj¹c ww. oœwiadczenia w terminie nara¿a³a siê, zgodnie z pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
na utratê wadium w wysokoœci 11.400,00 PLN.
Wyjaœnienia Mariusza G. (Grocmar) dotycz¹ce przyczyn niez³o¿enia oœwiadczenia o niepozostawaniu w stosunku zale¿noœci lub
dominacji z innymi uczestnikami postêpowania lub zamawiaj¹cym albo osobami po stronie zamawiaj¹cego bior¹cymi udzia³
w postêpowaniu tak¿e nie sposób uznaæ za wiarygodne. Zas³anianie siê niewiedz¹ w zakresie obowi¹zku z³o¿enia jak i skutków
niez³o¿enia ww. oœwiadczenia jest w tym przypadku ca³kowicie nieprzekonuj¹ce. Mariusz G. prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ od
pocz¹tku 2002 r. O obowi¹zku z³o¿enia ww. oœwiadczenia, w wyraŸny sposób stanowi³a Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, któr¹ Mariusz G. musia³ przecie¿ pobraæ od Zamawiaj¹cego przed przyst¹pieniem do przetargu. Co wiêcej, otrzyma³ on,
podobnie jak Barbara K. i Bronis³aw S. druk ww. oœwiadczenia. Zamawiaj¹cy sporz¹dzi³ bowiem w dniu otwarcia ofert (10 marca 2003 r.)
wykaz uczestników postêpowania oraz osób po stronie zamawiaj¹cego bior¹cych udzia³ w postêpowaniu, a czynnoœci oferentów
zosta³y sprowadzone jedynie do oznaczenia na tym druku w³asnego przedsiêbiorstwa (np. poprzez przy³o¿enie piecz¹tki), z³o¿enia

podpisu i dostarczenia ww. oœwiadczenia do siedziby ZDM w P. do dnia 10 marca 2003 r. do godziny 14 . Skutki niez³o¿enia ww.
oœwiadczenia okreœlone by³y tak¿e w Specyfikacji Zamówienia, która stanowi³a, ¿e jego niez³o¿enie skutkuje utrat¹ wadium.
Gdy w dniu 10 marca 2003 r. dokonano publicznego otwarcia ofert i okaza³o siê, ¿e w Rejonie A - Stare Miasto (centrum) ¿aden inny
przedsiêbiorca poza stronami niniejszego postêpowania nie z³o¿y³ oferty, a wykluczenie przez zamawiaj¹cego trzech uczestników
(tj. Bakom, Romski, Grocmar) nie spowoduje uniewa¿nienia przetargu, oczywistym by³o, ¿e przetarg wygra Henryk S. (jego oferta by³a
bowiem tañsza ni¿ oferta Aldony W.). W tym miejscu zwróciæ nale¿y uwagê na rolê Aldony W. w zmowie przetargowej. Jej oferta by³a
o 45.200,00 PLN dro¿sza ni¿ oferta Henryka S. Aldona W. nie mog³a jednak, tak jak zrobili to pozostali uczestnicy przetargu w Rejonie A,
uchyliæ siê od z³o¿enia oœwiadczenia o niepozostawaniu w stosunku zale¿noœci lub dominacji z innymi uczestnikami postêpowania lub
zamawiaj¹cym albo osobami po stronie zamawiaj¹cego bior¹cymi udzia³ w postêpowaniu. Wykluczenie z przetargu tak¿e jej
spowodowa³oby uniewa¿nienie przetargu w Rejonie A. Pozosta³aby bowiem wa¿na tylko jedna oferta, tj. Henryka S. Przepis art. 27b
ust. 1 pkt 1 nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy o zamówieniach publicznych, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w czasie przeprowadzania
przetargu, stanowi³, ¿e postêpowanie publiczne uniewa¿nia siê, je¿eli w postêpowaniu prowadzonym w trybie innym ni¿ tryb
zamówienia z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ dwie oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu. Dlatego te¿, zdaniem Prezesa Urzêdu, Aldona W.,
¿ona Henryka S., nie post¹pi³a identycznie jak Barbara K., Bronis³aw S. i Mariusz G., ale z³o¿y³a wymagane oœwiadczenie i jej oferta by³a
nadal rozpatrywana przez ZDM.
Nieprzekonuj¹ca w pe³ni jest tak¿e teza Henryka S. mówi¹ca, i¿ wydzier¿awianie sprzêtu oraz zlecanie innym przedsiêbiorcom
prac, wynikaj¹cych z wygranych przez niego przetargów, jest w pe³ni adekwatne do zaistnia³ej sytuacji zwi¹zanej z jego chorob¹.
Wzrastaj¹cy przychód nie wskazywa³by raczej na ograniczanie prowadzonej przez Henryka S. dzia³alnoœci gospodarczej.
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Ponadto na koordynacjê dzia³añ, a co za tym idzie na zawarcie zakazanego prawem porozumienia wskazuje fakt, i¿ strony
postêpowania pope³ni³y w ofertach te same b³êdy. Wszystkie strony postêpowania w „wykazach niezbêdnych do wykonania
zamówienia narzêdzi i urz¹dzeñ, jakimi dysponuje oferent, w tym maszyn czyszcz¹cych” nie wskaza³y rodzajów (typów) oraz numerów
rejestracyjnych pojazdów samochodowych, tzn. zamiatarek. Dodatkowo Henryk S., Barbara K., Bronis³aw S. oraz Mariusz G. w ww.
wykazach okreœlili wydajnoœæ zmiatania tych zamiatarek w m /h, a nie w km/h. Obowi¹zek wskazania wydajnoœci zamiatarek w km/h
wynika³ wprost ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi³a o tym wyraŸnie w pkt 5. Wbrew twierdzeniom stron
obowi¹zek wskazania choæby rodzajów (typów) zamiatarek wynika³ z Za³¹cznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
który w pkt 6 stanowi³, i¿ oferent zobowi¹zany jest przedstawiæ „wykaz niezbêdnych do wykonania zamówienia narzêdzi i urz¹dzeñ,
jakimi dysponuje oferent, w tym maszyn czyszcz¹cych, o których mowa w pkt 5”. Dla Prezesa Urzêdu oczywistym jest fakt, i¿ pojazdy
samochodowe (wzglêdnie maszyny czyszcz¹ce) mog¹ byæ nale¿ycie zidentyfikowane g³ównie poprzez wskazanie ich rodzaju
i numerów rejestracyjnych. Numer rejestracyjny jest bowiem g³ówn¹ cech¹ identyfikuj¹c¹ pojazd samochodowy. Wskazanie przez
strony ww. wykazach pojazdów samochodowych - zamiatarek - bez okreœlenia ich rodzaju mog³o ca³kowicie uniemo¿liwiæ ich
identyfikacjê przez zamawiaj¹cego. Niew¹tpliwie oferenci, którzy nie wskazali typów zamiatarek winni byæ przez ZDM na podstawie
art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych wykluczeni z ubiegania siê o udzielenie zamówienia publicznego, czego jednak
zamawiaj¹cy nie uczyni³. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ dzia³alnoœæ polegaj¹ca na oczyszczaniu placów i ulic (w tym zbieranie i transport
odpadów komunalnych) mo¿e byæ, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 ze zm.), wykonywana tylko przy u¿yciu pojazdów (œrodków transportu) wskazanych w zezwoleniu na zbieranie i transport
odpadów komunalnych. Maj¹c powy¿sze na uwadze mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e takie niepe³nie opisanie pojazdów
samochodowych - zamiatarek - mog³o mieæ na celu uniemo¿liwienie zamawiaj¹cemu dokonania porównania pojazdów wskazanych
w wykazie niezbêdnych do wykonania zamówienia narzêdzi i urz¹dzeñ, jakimi dysponuje oferent, w tym maszyn czyszcz¹cych oraz
w decyzjach na zbieranie i transport odpadów komunalnych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e nieracjonalne dzia³anie stron postêpowania, zw³aszcza Barbary K.,
Bronis³awa S. i Mariusza G., prowadziæ mia³o do z góry okreœlonego celu - wygrania przez Henryka S. przetargu na oczyszczanie ulic
Miasta P. w Rejonie A. By³o bowiem oczywistym, i¿ w razie wykluczenia oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Barbary K. oraz ofert
korzystniejszych, tj. oferty Mariusza G. oraz Bronis³awa S., ZDM zmuszony bêdzie zawrzeæ umowê z Henrykiem S., którego oferta by³a
nieco tañsza od oferty jego ¿ony - Aldony W. Tylko faktem wczeœniejszego zawarcia, porozumienia polegaj¹cego na uzgodnieniu przez
tych przedsiêbiorców warunków sk³adanych ofert, w szczególnoœci w zakresie cen jak i zasad postêpowania, w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie jezdni ulic P. w 2003 r., przeprowadzonego przez Zarz¹d Dróg Miejskich w P.,
które doprowadzi³o do wyboru uzgodnionego przez nich zwyciêzcy wy¿ej wskazanego przetargu, t³umaczyæ mo¿na ca³kowicie
nieadekwatne do sytuacji ekonomicznej, nieracjonalne zachowania stron postêpowania antymonopolowego. Koordynacja ta, oparta
o wiêzy obligacyjne, gospodarcze jak te¿ wiêzy rodzinne, w tym ma³¿eñskie, w pe³ni wyeliminowa³a niepewnoœæ co do zachowañ
konkurentów i przebiegu przetargu. Mimo braku w sprawie dowodów bezpoœrednich, zdaniem Prezesa Urzêdu, w pe³ni uzasadnione
jest, w oparciu o przedstawione w sprawie fakty i dowody, zebrane w toku postêpowania, wyprowadzenie wniosku o zawarciu przez
strony niniejszego postêpowania antymonopolowego zakazanego porozumienia okreœlonego w doktrynie jako zmowa przetargowa,
i którego zakaz wyra¿a norma prawna wynikaj¹ca z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Istot¹ porozumienia, którego zawarcie stwierdzono w niniejszym postêpowaniu by³o uzgodnienie warunków sk³adanych ofert
i zasad postêpowania w konkretnym przetargu. Zawarcie przez ZDM w P. w dniu 27 czerwca 2003 r. umowy z Henrykiem S. na
oczyszczanie placów i ulic w Rejonie A oznacza, i¿ uczestnicy porozumienia osi¹gnêli swój cel. Jednoczeœnie, wykonanie porozumienia
(nast¹pi³ jego za³o¿ony skutek) uniemo¿liwia na³o¿enie na jego uczestników podstawowej sankcji zwi¹zanej ze stwierdzeniem
stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, tj. nakazu jej zaniechania na podstawie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów albowiem nakaz ten odnosi siê do praktyki jako takiej, a nie jej skutków. W tych okolicznoœciach nale¿a³oby przyj¹æ, i¿
z chwil¹ zawarcia umowy pomiêdzy ZDM i Henrykiem S., zachowanie stron niniejszego postêpowania przesta³o naruszaæ zakaz
okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dlatego te¿ uznaj¹c zawarte przez nich porozumienie za
praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê stwierdzono jednoczeœnie, zgodnie z art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ww. ustawy,
zaniechanie jej stosowania.
W decyzji stwierdzono zawarcie porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê na lokalnym (okreœlonym granicami miasta P.) rynku
us³ug oczyszczania placów i ulic, poprzez uzgodnienie przez tych przedsiêbiorców warunków ofert, w szczególnoœci w zakresie cen jak
i zasad postêpowania, w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Porozumienie takie stanowi formê zakazanej przez art. 5
ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zmowy przetargowej. Powy¿sz¹ praktykê zalicza siê do najciê¿szych
naruszeñ konkurencji. Ustalaj¹c wysokoœæ kary nale¿a³o, zdaniem Prezesa Urzêdu, zwróciæ szczególn¹ uwagê na wp³yw, jaki zakazane
porozumienie mia³o na rynek w³aœciwy w niniejszej sprawie. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e skutki naruszenia ustawy odczuwalne by³y
w odniesieniu do pewnej czêœci rynku w³aœciwego. Ustalaj¹c wysokoœæ faktycznie nak³adanej kary pieniê¿nej wziêto wiêc pod uwagê
nastêpuj¹ce kryteria obci¹¿aj¹ce i ³agodz¹ce. Jako g³ówne przes³anki obci¹¿aj¹ce wskazaæ nale¿y istotny wp³yw jaki ww. praktyka
mia³a na konkurencjê na rynku w³aœciwym (eliminacja konkurencji w jego czêœci), fakt, ¿e ww. praktyka nale¿y do najciê¿szych
ograniczeñ konkurencji, umyœlnoœæ dzia³ania oraz ekonomiczne korzyœci osi¹gniête przez sprawców (g³ównie przez Henryka S.). Wœród
kryteriów ³agodz¹cych wskazaæ nale¿y na fakt, ¿e strony postêpowania naruszy³y ustawê po raz pierwszy oraz, ¿e wspó³pracowa³y
z Urzêdem w toku postêpowania. Ustalaj¹c wysokoœæ kary wziêto tak¿e pod uwagê dochody stron.
Maj¹c powy¿sze na uwadze orzeczono, jak na wstêpie. […]
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Decyzja z dnia 1.07.2005 r. (nr DAR-6/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Galorec S.A.
w F. nad Euro Bankiem S.A. w W.
Decyzja z dnia 1.07.2005 r. (nr DOK-69/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Indos Vinyls
Holdings Ltd w W. nad Adriaplast S.p.A. w W.
Decyzja z dnia 1.07.2005 r. (nr RGD-32/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Jana N. - S. &
J. Nowak Hañcza s.c. w S. przeciwko Zak³adowi Energetycznemu S.A. w B.
Decyzja z dnia 5.07.2005 r. (nr DOK-70/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Logstor Ror Holding A/S w D.
kontroli nad Alstom Power Flowsystems Sp. z o.o. w E.
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Decyzja z dnia 11.07.2005 r. (nr DNR-49/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Merloni TermoSanitari
Polska Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 11.07.2005 r. (nr DOK-71/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Société
d'exploitation des Magasins de Draveil S.A. w F. nad Galerie Lafayette S.A. w F.
Decyzja z dnia 13.07.2005 r. (nr DOK-72/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Xella
Polska Sp. z o.o. w W. nad Zak³adami Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 13.07.2005 r. (nr RPZ-19/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi U. - Zak³ad Produkcyjny Ojca Krzysztofa w P. (publ. - poz. 31 w niniejszym nr Dziennika).
Decyzja z dnia 15.07.2005 r. (nr RKR-46/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez ZPD Polska Sp. z o.o.
w W. akcji Chrzanowskich Zak³adów Materia³ów Ogniotrwa³ych S.A. w C.
Decyzja z dnia 18.07.2005 r. (nr DNR-53/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Zbigniewowi S. - Unitron Przedsiêbiorstwo Handlowe w L.
Decyzja z dnia 19.07.2005 r. (nr DDK-13/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Polkomtel S.A. w W.
Decyzja z dnia 19.07.2005 r. (nr DDK-14/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Auchan Polska Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 19.07.2005 r. (nr DDK-15/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „real,- Sp. z o.o. i Spó³ka” Spó³ka komandytowa w W.
Decyzja z dnia 19.07.2005 r. (nr DDK-16/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
Decyzja z dnia 19.07.2005 r. (nr DOK-73/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Novator
Telecom Poland S.a.r.L. w L. nad Netia Mobile Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr DDK-17/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w W. (publ. - poz. 32 w niniejszym nr Dziennika).
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr DDK-18/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w P. przeciwko Auchan Polska Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr DDK-19/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w P. przeciwko Plus Discount Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr DOK-74/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Tokai
Carbon Co. Ltd w J. nad Erftcarbon Beteiligungsgesellschaft mbH w N.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr RBG-29/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi K. - Krzysztof Kuœ PHU Polnik - Studio w W.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr RBG-30/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Teresie i Les³awowi Z. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowe „Jordan” s.c. w J.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr RPZ-20/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
przedsiêbiorcy Krzysztofowi S. - Sanipor Zak³ad Us³ug Komunalnych w P. i przedsiêbiorcy Jadwidze S. - Santex Zak³ad Us³ug
Porz¹dkowych w S.
Decyzja z dnia 21.07.2005 r. (nr RPZ-21/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Ma³gorzaty W. prowadz¹cej indywidualn¹ praktykê weterynaryjn¹ w O. przeciwko Drop S.A. w O.
Decyzja z dnia 22.07.2005 r. (nr RKR-47/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Rogal Unibrew A/S
w D. akcji Per³a Browary Lubelskie S.A. w L.
Decyzja z dnia 25.07.2005 r. (nr DDK-20/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 25.07.2005 r. (nr DNR-58/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na A.M. Trade Sp. z o.o. w C.
Decyzja z dnia 25.07.2005 r. (nr DOK-75/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez 5àSec Polska Sp. z o.o. w W.
kontroli nad Ideal Polska Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 25.07.2005 r. (nr RKT-40/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Ewie i Grzegorzowi S. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „Agatom” s.c. Stê¿a³a Grzegorz,
Stê¿a³a Ewa w T.
Decyzja z dnia 25.07.2005 r. (nr RPZ-22/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Bartoszowi Œ. - M - Tech Enterprise w W.
Decyzja z dnia 26.07.2005 r. (nr DDK-21/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Ahold Polska Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 26.07.2005 r. (nr DOK-76/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Adwent
International Corporation w U. nad Boart Longyear International B.V. w H.
Decyzja z dnia 27.07.2005 r. (nr DDK-22/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Morfena Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 27.07.2005 r. (nr DDK-23/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Elea Polska Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 27.07.2005 r. (nr RWR-52/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Lubuskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w Z.
Decyzja z dnia 27.07.2005 r. (nr RWR-53/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie
B.
Decyzja z dnia 28.07.2005 r. (nr DOK-77/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Toshiba
TEC Germany Imaging Systems GmbH w N. nad TBM S.A. w W.
Decyzja z dnia 28.07.2005 r. (nr DOK-78/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Klepierre S.A.
w F. nad: Sadyba Center S.A. w W., Kraków Plaza Sp. z o.o. w K., Ruda Œl¹ska Sp. z o.o. w R, Poznañ Plaza Sp. z o.o. w K., Movement
Poland S.A. w L., Rybnik Plaza Sp. z o.o. w W., Sosnowiec Plaza Sp. z o.o. w W. i Plaza Center Management Poland Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 28.07.2005 r. (nr RKR-48/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie
Miasta K. - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych w K.

!
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39. Decyzja z dnia 28.07.2005 r. (nr RKT-41/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie B.
40. Decyzja z dnia 29.07.2005 r. (nr DNR-50/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Dariusza R. - East - West Express Holding w W.
41. Decyzja z dnia 29.07.2005 r. (nr DNR-60/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Justynie K. „Baby Collection” w R.
42. Decyzja z dnia 29.07.2005 r. (nr DOK-79/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Carey Agri
International Poland w W. nad Imperial Sp. z o.o. w £.
43. Decyzja z dnia 29.07.2005 r. (nr RPZ-23/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Trans Kontrol s.c. w P.
44. Decyzja z dnia 29.07.2005 r. (nr RWR-54/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Elfaz - Bogus³aw Wróblewski i Zbigniew Wróblewski w W. przeciwko EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. w W.
45. Decyzja z dnia 1.08.2005 r. (nr DOK-80/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Air Express
International USA, Inc w U. i LCAG USA Inc. w U. wspólnego przedsiêbiorcy LifeConEx USA LLC w U.
46. Decyzja z dnia 1.08.2005 r. (nr DOK-81/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez R.R.
Donnelley Europe Sp. z o.o. w K. nad Poligrafia S.A. w K.
47. Decyzja z dnia 1.08.2005 r. (nr DOK-82/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Carey Agri
International Poland Sp. z o.o. w W. nad Botapol Holding B.V. w H.
48. Decyzja z dnia 1.08.2005 r. (nr RKR-49/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
przedsiêbiorcy - Urszuli Œ. - Zak³ad Pogrzebowy „Orkus” w G.
49. Decyzja z dnia 2.08.2005 r. (nr DNR-59/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko FL Poland Sp. z o.o. w K.
50. Decyzja z dnia 2.08.2005 r. (nr DNR-62/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Tomaszowi G. Hurtownia Artur Bis w K.
51. Decyzja z dnia 2.08.2005 r. (nr RKR-50/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Piotra K. Piotr Kuczera „Cafe Club” w Z. przeciwko Nestle Polska S.A. w W., Handlowy - Leasing S.A. w W. oraz przedsiêbiorcy Ewie K. „Aromado Serwis” w K.
52. Decyzja z dnia 3.08.2005 r. (nr RKR-51/05) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
13.07.2004 r., nr RKR-14/04.
53. Decyzja z dnia 4.08.2005 r. (nr RLU-21/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Leszka S. - „¯egluga Pu³awska“ w P. przeciwko przedsiêbiorcom: Henrykowi S. - „¯egluga Pasa¿erska“ w K., Stanis³awowi P. oraz
Edwardowi W. - „Przystañ Turystyczna - Pole Namiotowe“ w K. (publ. - poz. 33 w niniejszym nr Dziennika).
54. Decyzja z dnia 5.08.2005 r. (nr RKR-52/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Zbigniewowi D. - NDN w W.
55. Decyzja z dnia 8.08.2005 r. (nr DNR 61/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Zenonowi Œ. „Fachowiec” Firma Handlowa Wielobran¿owa w P.
56. Decyzja z dnia 8.08.2005 r. (nr DOK-83/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Logstor Ror
Holding A/S w D. nad 10 spó³kami z grupy Alstom.
57. Decyzja z dnia 8.08.2005 r. (nr DOK-84/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie utworzenia przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
w W. i Samorz¹d Województwa Mazowieckiego w W. wspólnego przedsiêbiorcy Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. w W.
58. Decyzja z dnia 9.08.2005 r. (nr DOK-91/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w M. przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w W. (publ. - poz. 34
w niniejszym nr Dziennika).
59. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DNR-52/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Romana M. - Roman Macioszek M.D. Trade
Przedsiêbiorstwo Handlowe w G.
60. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DOK-85/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lindab AB
w S. nad Astron Buildings AS w L.
61. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DOK-86/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Wroc³awskie Kopalnie
Surowców Mineralnych S.A. w W. kontroli nad Sylen Sp. z o.o. w £.
62. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DOK-87/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Blitz F04 506 GmbH w N. nad Sirona Dental Systems Betetiligungs - und Verwaltungs GmbH w N.
63. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DOK-88/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fiat Auto
Holdings B.V. w H. nad GM - Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. w B.
64. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DOK-89/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Bacha Sp. z o.o.
w W. nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Campina Polska Sp. z o.o. w likwidacji Sp. k. w likwidacji w W.
65. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr DOK-90/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fibreglass
Insulations Limited w W. nad Wodan Sp. z o.o. w W.
66. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr RLU-22/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „real,- Sp. z o.o. i spó³ka” Spó³ka komandytowa w W. (publ. - poz. 35 w niniejszym nr Dziennika).
67. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr R£O-24/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w O.
68. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr R£O-25/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
przedsiêbiorcy Helenie £. - Zak³ad Pogrzebowy z Domem Przedpogrzebowym w O.
69. Decyzja z dnia 10.08.2005 r. (nr R£O-26/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej w R.
70. Decyzja z dnia 12.08.2005 r. (nr RGD-33/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Robót Sanitarno - Porz¹dkowych „Sanipor” Sp. z o.o. w G. przeciwko Zak³adowi Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o. w £.
71. Decyzja z dnia 12.08.2005 r. (nr RKR-53/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom £ukaszowi i Eugeniuszowi J. - Firma Handlowo - Us³ugowa „Jparkiet” w B.
72. Decyzja z dnia 12.08.2005 r. (nr RKR-54/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Piotrowi S. i Maciejowi T. - Firma Budowlano - Us³ugowo - Handlowa „Universal - bud” w G.
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73. Decyzja z dnia 17.08.2005 r. (nr DOK-92/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Iberdrola
Energias Renovables II S.A. w H. nad MVV Eternegy Polska Sp. z o.o. w W.
74. Decyzja z dnia 18.08.2005 r. (nr RBG-31/05) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
22.04.2005 r., nr RBG-19/05.
75. Decyzja z dnia 18.08.2005 r. (nr RBG-32/05) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
17.05.2005 r., nr RBG-23/05.
76. Decyzja z dnia 18.08.2005 r. (nr RKT-42/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w T.
77. Decyzja z dnia 19.08.2005 r. (nr DOK-93/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Zak³adu Projektowania i Us³ug Teletechnicznych - A. Brzozowski Sp. z o.o. w O. przeciwko Polskiemu Górnictwu
Naftowemu i Gazownictwu S.A. w W.
78. Decyzja z dnia 19.08.2005 r. (nr DOK-94/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Arcelor
S.A. w L. nad Hut¹ L.W. Sp. z o.o. w W.
79. Decyzja z dnia 19.08.2005 r. (nr RPZ-24/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego
Akademickiego Zwi¹zku Zawodowego w W. przeciwko Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w P.
80. Decyzja z dnia 19.08.2005 r. (nr RWA-21/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kaefer
GmbH w N. nad Izokor P³ocka S.A. w P.
81. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr DAR-7/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Aegon
Woningen Nova B.V. w H. nad Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. w W.
82. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr RKT-43/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie £.
83. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr RLU-24/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku przedsiêbiorców Iwony i Roberta B. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe „Elektrometr” Iwona
i Robert B. w B. przeciwko Zak³adowi Energetycznemu Bia³ystok S.A. w B.
84. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr RLU-25/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Pszczelarskiemu „Apipol - Kraków” Sp. z o.o. w B.
85. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr RLU-26/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Bo¿enie i Markowi M. - Apteka przy Ratuszu - Centrum Farmaceutyczne w B.
86. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr RLU-27/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w £.
87. Decyzja z dnia 22.08.2005 r. (nr RWR-55/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Romanowi L. - „Rom - bud” w S.
88. Decyzja z dnia 23.08.2005 r. (nr RWA-22/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Narodowy Fundusz
Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. w W. kontroli nad Learning Systems Poland Sp. z o.o. w W.
89. Decyzja z dnia 24.08.2005 r. (nr RWA-23/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Marka T. zamieszka³ego w N.
kontroli nad RTC Mys³owice Sp. z o.o. w W.
90. Decyzja z dnia 24.08.2005 r. (nr RWR-56/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Wojciechowi Z. -„Solar” Wojciech Zieliñski w O.
91. Decyzja z dnia 25.08.2005 r. (nr R£O-27/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko AP Edukacja Sp. z o.o. w £. (publ. - poz. 36 w niniejszym nr Dziennika).
92. Decyzja z dnia 25.08.2005 r. (nr RWR-57/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Wa³brzyskiego
Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w W. i Zak³adu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Œ. przeciwko Gminie S. (publ. - poz. 37
w niniejszym nr Dziennika).
93. Decyzja z dnia 26.08.2005 r. (nr RLU-27/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko P.W. Arcobaleno Sp. z o.o. w C.
94. Decyzja z dnia 30.08.2005 r. (nr DOK-95/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Elite Cafe
Sp. z o.o. w S. nad czêœci¹ przedsiêbiorcy Marek K. - MK Café & Tea Marek Kwaœnicki w K. i MK Café & Tea S.A. w S.
95. Decyzja z dnia 30.08.2005 r. (nr RKT-44/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Simon Holding S.L.
w H. akcji Kontakt - Simon S.A. w C.
96. Decyzja z dnia 30.08.2005 r. (nr RKT-45/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez pana Xavier T.
cz³onka zarz¹du Simon Holding S.L. w H. funkcji cz³onka Rady Nadzorczej Kontakt - Simon S.A. w C.
97. Decyzja z dnia 30.08.2005 r. (nr RLU-23/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Praterm S.A.
w W. nad P.W. Atex Sp. z o.o. w Z.
98. Decyzja z dnia 31.08.2005 r. (nr DNR-46/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Grzegorzowi G. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe „Mar - Kas” w K.
99. Decyzja z dnia 31.08.2005 r. (nr DNR-65/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Firmie Handlowej „Semma
- Plus” Sp. j. w K.
100.Decyzja z dnia 31.08.2005 r. (nr DNR-69/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Glück Sp. z o.o. w C.
101.Decyzja z dnia 31.08.2005 r. (nr RKT-46/05) o na³o¿eniu na Gminê G. kary pieniê¿nej z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13.06.2003 r., nr RKT-17/03.
102.Decyzja z dnia 31.08.2005 r. (nr R£O-28/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Centrum Handlowemu
Polska 2 Sp. z o.o. w W. (publ. - poz. 38 w niniejszym nr Dziennika).
103.Decyzja z dnia 1.09.2005 r. (nr DOK-97/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez AEA
Investors LLC w U. nad dwudziestoma spó³kami nale¿¹cymi do Pactiv Corporation w U.
104.Decyzja z dnia 2.09.2005 r. (nr DOK-96/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Cefarm
Œl¹ski Sp. z o.o. w W. nad Farmacj¹ Kolejow¹ Sp. z o.o. w W.
105.Decyzja z dnia 5.09.2005 r. (nr DAR-8/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Skandinaviska Enskilda Banken AB w S. nad Bankiem Ochrony Œrodowiska S.A. w W.
106.Decyzja z dnia 5.09.2005 r. (nr DAR-9/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Cetelem S.A. w F. akcji
Lafayette Services - Laser w F.
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107.Decyzja z dnia 5.09.2005 r. (nr DDK-24/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Helenie D. - Przedsiêbiorstwo „Kardigan” Zak³ad Pracy Chronionej Helena D. w S.
108.Decyzja z dnia 5.09.2005 r. (nr DOK-98/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez LBO France
Gestion w F. nad dwunastoma spó³kami nale¿¹cymi do Actaris Maetering Systems S.A. w L.
109.Decyzja z dnia 5.09.2005 r. (nr DOK-99/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Exelon Corporation w U
i Public Sernice Enterprise Group Inc. w U.
110.Decyzja z dnia 5.09.2005 r. (nr RLU-30/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jackowi B. - Wikpol w P. i Arsen Sp. z o.o. w £.
111.Decyzja z dnia 6.09.2005 r. (nr DDK-25/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Powszechnemu Centrum
Odd³u¿eniowo - Kredytowemu w K.
112.Decyzja z dnia 7.09.2005 r. (nr DAR-10/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Wiener
Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft w A. nad Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A. w W.
113.Decyzja z dnia 7.09.2005 r. (nr DAR-11/05) o odmowie uwzglêdnienia wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W.
114.Decyzja z dnia 7.09.2005 r. (nr DOK-100/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Scientific Games Corporation
w U. kontroli nad S³u¿ewiec - Tory Wyœcigów Konnych w W. Sp. z o.o. w upad³oœci w W.
115.Decyzja z dnia 8.09.2005 r. (nr DOK-101/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Melker
Schorling AB w S. i United International Enterprises Limited w B. nad Karlshamns w S.
116.Decyzja z dnia 8.09.2005 r. (nr RLU-28//05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Stanis³awa P.
w K. przeciwko Województwu L.
117.Decyzja z dnia 9.09.2005 r. (nr DDK-26/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Cent Sp. z o.o. w W.
118.Decyzja z dnia 9.09.2005 r. (nr RWR-58/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Justynie i Sebastianowi S. - Gaztechnik J.S. Sieradzcy s.c. w O.
119.Decyzja z dnia 9.09.2005 r. (nr RWR-59/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Sebastianowi S. - Sezam Sieradzki Sebastian w O.
120.Decyzja z dnia 12.09.2005 r. (nr RGD-34/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jackowi L. „Jan - dom” w S.
121.Decyzja z dnia 12.09.2005 r. (nr RWR-60/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jerzemu B. - P.H.U. Jurex w O.
122.Decyzja z dnia 13.09.2005 r. (nr RPZ-26/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zio³opex
Sp. z o.o. w P. nad Fabryk¹ Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” Sp. z o.o. w K.
123.Decyzja z dnia 13.09.2005 r. (nr RPZ-27/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Jutrzenka S.A. w B. kontroli nad
Fabryk¹ Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” Sp. z o.o. w K.
124.Decyzja z dnia 13.09.2005 r. (nr RWA-25/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Mennicê Polsk¹
S.A. w W. i Samlerhuset Group B.V. w H. wspólnego przedsiêbiorcy Skarbnica Narodowa Sp. z o.o.
125.Decyzja z dnia 14.09.2005 r. (nr R£O-29/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Mazowieckiej Szkole Wy¿szej w W. - Centrum Kszta³cenia Mened¿erów Niepubliczna Szko³a Policealna w £.
126.Decyzja z dnia 15.09.2005 r. (nr DDK-27/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Elmilk Sp. z o.o. w S.
127.Decyzja z dnia 15.09.2005 r. (nr DOK-102/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Pekaes S.A. w W. kontroli nad
Expolco - Transped Sp. z o.o. w G.
128.Decyzja z dnia 15.09.2005 r. (nr DOK-103/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez BL Cayman
Limited w K. udzia³ów Longyear Global Holdings w U.
129.Decyzja z dnia 15.09.2005 r. (nr RKR-55/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Parafii
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w K.
130.Decyzja z dnia 19.09.2005 r. (nr DOK-104/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Lagrummet December 1058 AB w S. nad Inflight Service Europe AB w S.
131.Decyzja z dnia 19.09.2005 r. (nr DOK-106/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A. w J. nad Kombinatem Koksochemicznym Zabrze S.A. w Z. i Zak³adami Koksowniczymi
Wa³brzych S.A. w W.
132.Decyzja z dnia 19.09.2005 r. (nr DOK-107/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez MB
Overseas Investments Limited w W. nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno - Us³ugowym „Energo - Inwest” Sp. z o.o. w R.
133.Decyzja z dnia 19.09.2005 r. (nr RWA-26/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez AKJ
Management S.A. Logistyka spó³ka komandytowa w W. nad Pekaes S.A. w W.
134.Decyzja z dnia 20.09.2005 r. (nr DOK-108/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Lubelskiego Wêgla „Bogdanka” S.A. w B. przeciwko PKP „Cargo” S.A. w W.
135.Decyzja z dnia 21.09.2005 r. (nr DOK-105/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Daiichi
Pharmaceutical Company Ltd w J. i Sankyo Company Limited w J.
136.Decyzja z dnia 21.09.2005 r. (nr RLU-32/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
Przedsiêbiorstwa Us³ugowo - Asenizacyjnego „Astwa” Sp. z o.o. w B. przeciwko Gminie S.
137.Decyzja z dnia 21.09.2005 r. (nr RPZ-28/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
przedsiêbiorcom: Henrykowi S. - „Alkom” w P., Aldonie W. - „Astra” Us³ugi Wielobran¿owe, Handel w P., Barbarze K. - „Bakom”
Firma Us³ugowa w P., Bronis³awowi S. - „Romski” Firma Us³ugowa Bronis³aw Roman S³onina w S., Mariuszowi G. - „Grocmar”
Firma Us³ugowa Mariusz Grodzki w S. (publ. - poz. 39 w niniejszym nr Dziennika).
138.Decyzja z dnia 21.09.2005 r. (nr RWA-27/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Danuty O. - Zak³ad Us³ug Wodnych Danuta Or³owska w L. przeciwko Przedsiêbiorstwu Budownictwa
Wodnego w Warszawie S.A w W.
139.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DAR-12/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Bupa
Iberia S.L. w H. nad International Health Insurance Holding A/S w D.
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140.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-109/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eagle
Corporation Limited w K. nad Thomson Displays Americas LLC w U., Thomson Displays Maxicana w M. i Thomson Tubes &
Displays S.A. w F.
141.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-110/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zakrytoje
Akcjonernoje Obszczestwo z Inostrannoj Inwesticjej „Zaporo¿skij Awtomobilestroitelnyj Zawod” w U. nad Fabryk¹ Samochodów
Osobowych S.A. w W.
142.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-111/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Maire
Holding S.p.A. w W. nad Tecnimont S.p.A. w W.
143.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-112/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez FM
Logistic S.A. w F. nad Premium Logistic Services S.A.S. w F.
144.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-113/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Euro
Finance Real Estate Sp. z o.o. w W. nad Rel Gamma Sp. z o.o. w W.
145.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-114/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez
Przedsiêbiorstwo Spedycyjno - Transportowe „Unitrans” w U. i Bourgey Montreuil S.A. w F. wspólnego przedsiêbiorcy Geodis
BM - Unitrans Sp. z o.o. w S.
146.Decyzja z dnia 22.09.2005 r. (nr DOK-115/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Simon
Property Group L.P. w U. i Ivanohoe Cambridge Inc. w K. nad European Retail Enterprises B.V./S.A.R.L. w H.
147.Decyzja z dnia 23.09.2005 r. (nr DOK-116/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Industrial
Group Holding KKCG B.V. w H. nad ZDB a.s. w C.
148.Decyzja z dnia 23.09.2005 r. (nr DOK-117/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Polonia Property S.a.r.l. w L.
kontroli nad czêœci¹ przedsiêbiorcy New Atrium Plaza Sp. z o.o. w W. oraz czêœci¹ przedsiêbiorcy Atrium Centrum Sp. z o.o. w W.
149.Decyzja z dnia 26.09.2005 r. (nr DNR-70/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Rossmann Supermarkety
Drogeryjne Sp. z o.o. w £.
150.Decyzja z dnia 26.09.2005 r. (nr DOK-119/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez GTS
Polska Sp. z o.o. w W. nad Energis Polska Sp. z o.o. w W.
151.Decyzja z dnia 27.09.2005 r. (nr RLU-35/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zespó³
Elektrociep³owni Wroc³awskich Kogeneracja S.A. w W. nad Dalkia Zielona Góra Sp. z o.o. w Z.
152.Decyzja z dnia 29.09.2005 r. (nr DDK-28/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Pimm Sp. z o.o. w S.
153.Decyzja z dnia 29.09.2005 r. (nr DOK-118/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Tesco
Polska Sp. z o.o. w K. nad Julius Meinl S.A. w K.
154.Decyzja z dnia 29.09.2005 r. (nr RWR-62/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Z. przeciwko Telefonii Dialog S.A. w W. i Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o. w Z.
155.Decyzja z dnia 29.09.2005 r. (nr RWR-63/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko G³ogowskiemu Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Sita G³ogów Sp. z o.o. w G.
156.Decyzja z dnia 30.09.2005 r. (nr DDK-29/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
157.Decyzja z dnia 30.09.2005 r. (nr DOK-120/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ZPD
Steel Sp. z o.o. w W. nad trzynastoma przedsiêbiorcami.
158.Decyzja z dnia 30.09.2005 r. (nr RLU-35/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BOS S.A.
w B. nad Arsenal Sp. z o.o. w B.
41
WYROK
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania PKP Intercity Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 65/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2005 r. na rozprawie sprawy
z odwo³ania powoda PKP Intercity Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 sierpnia 2002 r.,
Nr DDI-63/2002
1. Zmienia zaskar¿on¹ decyzjê w pkt I. w ten sposób, ¿e uznaje pobieranie przez „PKP Intercity” Sp. z o.o. w W. od pasa¿erów
uprawnionych do bezp³atnego lub ulgowego przejazdu, a nie posiadaj¹cych w trakcie podró¿y dokumentów poœwiadczaj¹cych ich
uprawnienie - op³aty manipulacyjnej w wysokoœci 49,94 z³ za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 8 ust. 2 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹c¹ na narzucaniu nadmiernie wygórowanych cen i stwierdza zaniechanie
jej stosowania od dnia 10 kwietnia 2003 r.
2. W pozosta³ej czêœci oddala odwo³anie.
3. Zas¹dza od powoda PKP Intercity Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanego Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotê 1.000 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 7 sierpnia 2002 r. po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania antymonopolowego Prezes Urzêdu uzna³ pobieranie
przez PKP Intercity Sp. z o.o. w W. od pasa¿erów uprawnionych do bezp³atnego lub ulgowego przejazdu, a nie posiadaj¹cych w trakcie
podró¿y dokumentów poœwiadczaj¹cych ich uprawnienie - op³aty manipulacyjnej w wysokoœci 49,94 z³ za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê okreœlon¹ w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹c¹ na narzucaniu nadmiernie
wygórowanych cen i nakaza³ jej zaniechanie.
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Prezes Urzêdu przyj¹³, ¿e PKP Intercity Sp. z o.o. posiada pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu art. 4 pkt 9 ww. ustawy na rynku
w³aœciwym, którym jest rynek przewozów kolejowych w zakresie przewozów kwalifikowanych (poci¹gi Eurocity, Intercity,
ekspresowe oraz wagony sypialne i z miejscami do le¿enia). W ocenie Prezesa Urzêdu w adhezyjnych umowach przewozu osób,
powód narzuca³ pasa¿erom nadmiernie wygórowane op³aty manipulacyjne w przypadku, gdy ci maj¹c uprawnienia do bezp³atnego
b¹dŸ ulgowego przejazdu, nie posiadali przy kontroli biletów, dokumentów poœwiadczaj¹cych ich uprawnienia. W ocenie Prezesa
Urzêdu ww. op³ata manipulacyjna by³a zbyt wygórowana w stosunku do samego œwiadczenia.
Od powy¿szej decyzji wniós³ odwo³anie powód - PKP Intercity Sp. z o.o. w W. zarzucaj¹c jej nieuwzglêdnienie prawnie chronionych
interesów poprzez naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie, a w szczególnoœci art. 8 ust. 1
w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, i niewyjaœnienie wszystkich okolicznoœci faktycznych
istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy oraz sprzecznoœæ istotnych ustaleñ Prezesa Urzêdu z treœci¹ zebranego w sprawie materia³u.
W zwi¹zku z tym powód wnosi³ o zmianê zaskar¿onej decyzji poprzez stwierdzenie, ¿e powód nie stosuje ww. praktyki monopolistycznej.
Pozwany Prezes Urzêdu wnosi³ o oddalenie powy¿szego odwo³ania.
Wyrokiem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 sierpnia 2003 r. zmieniona zosta³a zaskar¿ona decyzja w ten sposób,
¿e nie stwierdzono stosowania przez PKP Intercity Sp. z o.o. w W. stosowania praktyki monopolistycznej okreœlonej w decyzji.
W wyniku wniesionej przez pozwanego kasacji od powy¿szego wyroku, S¹d Najwy¿szy uchyli³ ww. wyrok i przekaza³ sprawê do
ponownego rozpoznania. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ za zasadne wyodrêbnienie rynku w³aœciwego z zaskar¿onej decyzji oraz uznanie, ¿e
PKP Intercity posiada na nim pozycjê dominuj¹c¹. S¹d Najwy¿szy uzna³ za konieczne, przy ponownym rozpoznaniu sprawy,
uzupe³nienie materia³u dowodowego przez przeanalizowanie wysokoœci op³at objêtych taryfami w odró¿nieniu do ca³ej taryfy.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po ponownym rozpoznaniu sprawy dodatkowo ustali³, co nastêpuje.
Zarz¹dzeniem Zarz¹du PKP S.A. z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany do taryfy osobowej PKP S.A. od dnia 10 kwietnia 2003 r.
uleg³a zmniejszeniu op³ata manipulacyjna pobierana od podró¿nego nie posiadaj¹cego w trakcie kontroli wa¿nego dokumentu
uprawniaj¹cego do bezp³atnego b¹dŸ ulgowego przejazdu z kwoty 49,94 z³ do kwoty 21 z³. Powy¿sze wed³ug oœwiadczenia powoda
by³o spowodowane przejêciem przez niego w pe³nym zakresie od PKP Przewozy Regionalne czynnoœci za³atwiania reklamacji oraz
utworzenia infrastruktury do za³atwiania reklamacji, zaœ wysokoœæ op³aty reklamacyjnej wynika³a z kalkulacji rzeczywistych kosztów.
Nastêpnie w zwi¹zku ze zmian¹ prawa przewozowego ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 281, poz. 2780) oraz
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu naliczania wysokoœci op³at dodatkowych z tytu³u
przewozu, zabranych ze sob¹ do przewozu rzeczy i zwierz¹t oraz wysokoœci op³aty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117), op³ata
manipulacyjna uleg³a zmniejszeniu do kwoty 9,60 z³, zaœ od 1 marca 2005 r. wynosi ona 14,40 z³. Wymienione powy¿ej rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury przewiduje, ¿e ww. op³atê manipulacyjn¹ ustala siê uwzglêdniaj¹c ponoszone przez przewoŸnika koszty
czynnoœci zwi¹zanych ze zwrotem albo umorzeniem op³aty dodatkowej w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10% tej op³aty, tj. 40-krotnoœæ
ceny najtañszego biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez danego przewoŸnika. W ten sposób zosta³ wprowadzony
wymóg powi¹zania wysokoœci przedmiotowej op³aty manipulacyjnej z cen¹ biletu, której ona dotyczy. W zwi¹zku z powy¿szym,
pozwany wnosi³ w dalszym ci¹gu o oddalenie odwo³ania i uznanie, i¿ powód zaprzesta³ stosowania praktyki monopolistycznej
stwierdzonej w zaskar¿onej decyzji z dniem 31 stycznia 2005 r., tj. z dniem wejœcia w ¿ycie ww. rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
i uznanie, ¿e op³ata manipulacyjna w wysokoœci 21 z³ te¿ by³a wygórowana.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie jest nieuzasadnione.
Zgodnie z art 8. ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku
w³aœciwym przez jednego lub kilku przedsiêbiorców. Z kolei nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polega na bezpoœrednim lub poœrednim
narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo ra¿¹co niskich, odleg³ych terminów p³atnoœci lub innych
warunków zakupu albo sprzeda¿y towarów.
W niniejszej sprawie nie mo¿e budziæ zastrze¿eñ, co potwierdzi³ w swoim wyroku S¹d Najwy¿szy, a co jest wi¹¿¹ce dla S¹du,
prawid³owe okreœlone w zaskar¿onej decyzji, i¿ powód na rynku w³aœciwym, którym jest rynek pasa¿erskich przewozów
kwalifikowanych kolej¹ (Eurocity, Intercity, ekspresowe oraz wagony sypialne i z miejscami do le¿enia), posiada pozycjê dominuj¹c¹.
W tej sytuacji do rozstrzygniêcia pozosta³a jedynie okolicznoœæ, czy stosowana przez powoda op³ata manipulacyjna w kwocie 49,94 z³
by³a wygórowana. Zdaniem S¹du obni¿enie tej op³aty przez powoda od dnia 10 kwietnia 2003 r. do kwoty 21 z³, która równie¿ oparta
jest na kalkulacji rzeczywistych kosztów œwiadczy, ¿e przedstawiona przez niego w postêpowaniu administracyjnym kalkulacja
kosztów op³aty manipulacyjnej (49,94 z³) by³a nierzetelna i nie opiera³a siê na rzeczywistych kosztach sk³adaj¹cych siê na wysokoœæ tej
op³aty. I nie mo¿na uznaæ za zasadny podnoszony przez powoda argument przemawiaj¹cy za obni¿k¹ tej op³aty o wiêcej ni¿ po³owê
przejêciem przez powoda od PKP Przewozy Regionalne czynnoœci zwi¹zanych z pobieraniem tej op³aty. Przecie¿ koszty zwi¹zane
z wykonywaniem czêœci czynnoœci reklamacyjnych przez PKP Przewozy Regionalne te¿ wed³ug powoda opiera³y siê na kalkulacji
rzeczywistych kosztów.
Ponadto za wygórowanym charakterem op³aty manipulacyjnej w kwocie 49,94 z³ przemawia to, i¿ by³a ona sta³a i nie powi¹zana
z wysokoœci¹ ceny biletów. Dopiero ww. rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. wprowadzi³o obowi¹zek
powi¹zania wysokoœci op³aty manipulacyjnej z cen¹ biletów. W zwi¹zku z powziêtymi przez S¹d dodatkowymi ustaleniami w sprawie
wskazuj¹cymi na wygórowan¹ wysokoœæ op³aty manipulacyjnej okreœlonej w zaskar¿onej decyzji, zdaniem S¹du, by³o zbêdne
dokonanie ustaleñ w zakresie wysokoœci tej op³aty w odniesieniu do ca³ej taryfy powoda. Z uwagi, ¿e zaskar¿ona decyzja dotyczy³a
konkretnej wysokoœci op³aty manipulacyjnej, S¹d by³ uprawniony do dokonania wy³¹cznie w tym zakresie jej oceny i dlatego nie
analizowa³, czy wysokoœæ op³aty manipulacyjnej po jej obni¿ce do kwoty 21 z³ mia³a charakter wygórowany i czy wynika³a ona
z kalkulacji i rzeczywistych kosztów. W zwi¹zku z tym S¹d uzna³, ¿e powód stosowa³ praktykê monopolistyczn¹ opisan¹ w pkt I.
zaskar¿onej decyzji i dopiero od 10 kwietnia 2003 r. zaprzesta³ jej stosowania, kiedy zmieni³ swoj¹ taryfê z uwagi na zmiany
organizacyjne zwi¹zane z przejêciem od PKP Przewozy Regionalne czêœci czynnoœci reklamacyjnych oraz infrastruktury dla tych celów.
Z tych powodów S¹d, bior¹c pod uwagê treœæ art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê
w pkt I. w ten sposób, ¿e stwierdzi³ stosowanie przez powoda opisanej tam praktyki antykonkurencyjnej i jednoczeœnie stwierdzi³
zaprzestanie jej stosowania z dniem 10 kwietnia 2003 r., tj. z dniem obni¿enia op³aty manipulacyjnej z kwoty 49,94 z³ do 21 z³.
Odnoœnie wymierzonej w pkt II. decyzji kary pieniê¿nej, to bior¹c pod uwagê, ¿e jest ona wymierzona w dolnych granicach, i ¿e
uwzglêdnia przes³anki okreœlone w art. 104 ww. ustawy, które zosta³y szczegó³owo opisane w decyzji, S¹d uzna³ j¹ za adekwatn¹ do
stopnia zawinienia powoda. Dlatego w ocenie S¹du fakt zaprzestania przez powoda stosowania ww. praktyki nie ma wp³ywu na opisan¹
powy¿ej karê pieniê¿n¹, gdy¿ straci³aby ona charakter represyjny. Poza tym zaprzestanie stosowania przez powoda praktyki stwierdzonej
w decyzji nie by³o wynikiem zmiany jego stanowiska w sprawie, lecz jak sam poda³, skutkiem zmian organizacyjnych w jego spó³ce.
!=
Z tych powodów S¹d na podstawie art. 479 § 1 i § 3 Kpc orzek³ jak w sentencji wyroku. […]
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WYROK
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 55/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2005 r. na rozprawie sprawy
z powództwa Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Roman R.,
o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 maja 2004 r.,
Nr RKR-5/2004
1. Oddala odwo³anie.
2. Zas¹dza od Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K. na rzecz:
a) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Romana R.
po 720 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) wyda³ w dniu 7 maja 2004 r. decyzjê
Nr RKR-5/2004, w której uzna³ za ograniczaj¹ce konkurencjê i naruszaj¹ce zakaz okreœlony w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów dzia³ania przedsiêbiorcy Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K., polegaj¹ce na stosowaniu w umowach
poddzier¿awy gruntu na potrzeby dzia³alnoœci handlowej na placu handlowym na osiedlu Z³otego Wieku w K., zawieranych z kupcami
nie bêd¹cymi udzia³owcami Spó³ki, uci¹¿liwych i niejednolitych w stosunku do umów zawieranych z kupcami bêd¹cymi udzia³owcami
spó³ki - warunków w zakresie wysokoœci czynszu dzier¿awnego oraz okresu, na jaki umowy te s¹ zawierane i nakaza³ zaniechania ich
stosowania. Prezes Urzêdu stwierdzi³, ¿e dzia³ania przedsiêbiorcy s¹ nadu¿ywaniem pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
dysponowania gruntami przeznaczonymi pod handel na ww. placu targowym poprzez stosowanie w podobnych umowach z osobami
trzecimi uci¹¿liwych i niejednolitych warunków umów, stwarzaj¹cych tym osobom zró¿nicowane warunki konkurencji oraz
przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji na lokalnym rynku dzia³alnoœci handlowej na placu
targowym.
W z³o¿onym odwo³aniu powód zarzuci³ zaskar¿onej decyzji naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
przez dokonanie b³êdnych ustaleñ faktycznych i wniós³ o uchylenie zaskar¿onej decyzji i zas¹dzenie kosztów postêpowania.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K., na podstawie umowy zawartej w 1992 r. z Gmin¹ K. dzier¿awi teren, na którym usytuowany jest plac
targowy. Czêœæ placu, na podstawie umów poddzier¿awy, spó³ka udostêpni³a kupcom, którzy na wydzier¿awionym terenie
wybudowali w³asne pawilony handlowe. £¹cznie zawarto 14 umów poddzier¿awy. W tej liczbie 9 umów zawarto z kupcami, którzy s¹
udzia³owcami spó³ki Z³oty Wiek. Pozosta³e 5 umów zosta³o zawartych z kupcami, którzy nie s¹ udzia³owcami spó³ki. Stawka czynszu
pobierana od poddzier¿awców oraz okres na jaki zawarto umowy s¹ zró¿nicowane. Kupcy - udzia³owcy spó³ki Z³oty Wiek na podstawie
umów zawartych do 15 stycznia 2012 r. p³ac¹ czynsz wg stawki 7,80 z³ za 1 m dzier¿awionej powierzchni. Stawka ta ustalona zosta³a
we wrzeœniu 1995 r. i od tego czasu pozostaje na niezmienionym poziomie. Pozostali kupcy p³ac¹ czynsz wg stawki w wysokoœci 28 z³
za 1 m , przy czym spó³ka Z³oty Wiek zawiera z nimi umowy na okres jednego roku, które po up³ywie tego terminu musz¹ byæ
odnawiane.
Pozwany ustali³, ¿e miejscem, w którym powód prowadzi statutow¹ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na administrowaniu i poddzier¿awianiu
powierzchni przeznaczonej na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jest plac targowy na osiedlu Z³oty Wiek w K. Kupcy poddzier¿awiaj¹cy teren od
powoda w³asnymi œrodkami sfinansowali budowê sklepów, w których prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Przeniesienie tej
dzia³alnoœci w inne miejsce ³¹czy³oby siê z nowymi nak³adami na budowê pawilonu handlowego lub koniecznoœci¹ wynajêcia lokalu nie
bêd¹cego w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy. Taka okolicznoœæ stanowi w ocenie pozwanego istotn¹ barierê uniemo¿liwiaj¹c¹ przeniesienie
dzia³alnoœci gospodarczej na inny plac targowy. Poci¹ga³oby to za sob¹ równie¿ utratê lokalnych klientów robi¹cych zakupy w miejscu
swej pracy lub zamieszkania, którzy nie przenieœliby siê wraz z kupcem na inny plac targowy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze Prezes Urzêdu uzna³, ¿e rynkiem w³aœciwym w sprawie zarówno pod wzglêdem terytorialnym jak
i produktowym jest lokalny rynek dysponowania gruntami pod handel na placu targowym osiedla Z³otego Wieku w K., na którym
w wyniku dzia³añ spó³ki Z³oty Wiek konkurencja mo¿e byæ ograniczona. Na tak okreœlonym rynku w³aœciwym powodowa spó³ka
w ocenie pozwanego posiada pozycjê dominuj¹c¹. W œwietle poczynionych ustaleñ pozwany Prezes Urzêdu wyda³ w dniu 7 maja 2004 r.
decyzjê Nr RKR-5/2004 uznaj¹c¹ dzia³ania spó³ki Z³oty Wiek za ograniczaj¹ce konkurencje i naruszaj¹ce zakaz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 5
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W z³o¿onym odwo³aniu powód wskaza³ na b³êdne okreœlenie przez pozwanego w decyzji rynku w³aœciwego, którym w jego ocenie
powinien byæ rynek wszystkich powierzchni handlowych przeznaczonych do wynajêcia na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
znajduj¹cych siê na terenie Gminy K. Na tak okreœlonym rynku w³aœciwym powód nie posiada pozycji dominuj¹cej, co œwiadczy
o nietrafnoœci zaskar¿onej decyzji.
Ponadto powód wskaza³ na uchybienia proceduralne, które uzasadniaj¹ jego zdaniem ¿¹danie uchylenia decyzji. Zgodnie z zawart¹
w art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów definicj¹ rynkiem w³aœciwym jest rynek towarów, które ze wzglêdu na
przeznaczenie, cenê i inne w³aœciwoœci s¹ uznawane za substytuty i które s¹ oferowane na obszarze, na którym ze wzglêdu na ich
rodzaj, w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu, preferencje konsumentów, ceny i koszty transportu panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji.
Maj¹c na uwadze zebrany materia³ dowodowy nale¿y uznaæ, ¿e przedmiotem obrotu w rozpoznawanej sprawie jest prawo
poddzier¿awy terenu na placu targowym osiedla Z³otego Wieku w K. Dystrybutorem tego prawa jest powód. Jest on jedynym
podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju dzia³alnoœci na ww. terenie i nie jest w tym zakresie ograniczony przez
jakiegokolwiek innego konkurenta. Nie musi wiêc w swym dzia³aniu braæ pod uwagê zachowañ innych prowadz¹cych podobn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podmiotów. Nabywcami oferowanego przez powoda towaru s¹ kupcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na
poddzier¿awionym terenie w usytuowanych tam pawilonach handlowych bêd¹cych ich w³asnoœci¹. Powód ma nad nimi przewagê
kontraktow¹. Na podstawie powy¿szych ustaleñ nale¿y zdaniem S¹du uznaæ, ¿e wskazany przez pozwanego w sprawie rynek
w³aœciwy zosta³ okreœlony prawid³owo. W ocenie S¹du na tak wyodrêbnionym rynku w³aœciwym powód zajmuje pozycjê
monopolistyczn¹. Nie spotyka siê bowiem w swojej dzia³alnoœci z ¿adnym konkurentem, a jego udzia³ wynosi wiêc 100%.
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Podniesione przez powoda w tym zakresie zarzuty s¹ zdaniem s¹du nietrafne, bowiem przedmiotem oceny w sprawie nie jest
badanie zachowania Z³oty Wiek Sp. z o.o. na terenie Gminy K. i porównywanie stosowanej przez niego stawki czynszu dzier¿awnego
z innymi wystêpuj¹cymi na tak okreœlonym geograficznie rynku w³aœciwym stawkami, lecz warunki i wymagania jakie stawia on
ró¿nym nabywcom oferowanego przez niego dobra na lokalnym, administrowanym przez siebie rynku. W tym zakresie dzia³alnoœæ
powoda nie wykracza poza granice administrowanego placu targowego, które s¹ jednoczeœnie granicami wystêpuj¹cego w sprawie
rynku w³aœciwego. W tej sytuacji zg³aszane przez powoda w odwo³aniu wnioski dowodowe, jako nie maj¹ce w ocenie S¹du znaczenia
dla prowadz¹cego postêpowania i pozostaj¹ce bez wp³ywu na treœæ orzeczenia nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie. W ocenie S¹du
pozwany trafnie przyj¹³, ¿e na tak okreœlonym rynku w³aœciwym dzia³anie powoda stanowi zagro¿enie interesu publicznego w postaci
narzucenia przez podmiot dominuj¹cy warunków umownych niekorzystnych dla jego kontrahentów, co stwarza jednoczeœnie stan
realnego zagro¿enia dla zasad swobodnej konkurencji. Jak stwierdzone zosta³o podczas postêpowania, Z³oty Wiek Sp. z o.o.
w zawieranych z kontrahentami umowach poddzier¿awy terenu na administrowanym placu targowym stosuje stawki op³at na
dwojakim poziomie. W umowach zawieranych ze swymi udzia³owcami stawka op³aty za 1 m powierzchni wynosi 7,80 z³ i jest o 20,20 z³
ni¿sza od stawki, któr¹ obowi¹zani s¹ p³aciæ za dzier¿awê poddzier¿awcy nie bêd¹cy udzia³owcami spó³ki. Jednoczeœnie umowy
z pierwsz¹ grup¹ poddzier¿awców zawarte zosta³y na okres 13 lat, a pozosta³e umowy zawierane s¹ na okres 1 roku z koniecznoœci¹
corocznego ich przed³u¿ania.
Przedstawione przez powoda argumenty uzasadniaj¹ce takie postêpowanie, tzn. niepobieranie przez wspólników dywidendy oraz
poniesione przez nich na rzecz spó³ki nak³ady nie uzasadniaj¹ w ocenie S¹du stosowanej praktyki. W ¿adnym wypadku okolicznoœci te
nie mog¹ byæ podstaw¹ do uznania, ¿e stosowana przez powoda praktyka nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów wskazanych w decyzji.
Nierównomierne traktowanie kontrahentów dzier¿awi¹cych teren na tym samym placu targowym prowadzi do wniosku, ¿e
niektórzy kontrahenci s¹ w sposób nieuzasadniony faworyzowani kosztem pozosta³ych. Stwarza to nierównomierne warunki
konkurencji przeciwdzia³aj¹c jednoczeœnie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju prawid³owej
konkurencji. Przedsiêbiorcy p³ac¹cy wy¿sz¹ op³atê nie mog¹ skutecznie konkurowaæ cenowo z pozosta³ymi uczestnikami rynku.
Ponosz¹c wy¿sze koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej s¹ zmuszeni do utrzymywania wy¿szych cen na swoje towary. Mog¹
co prawda obni¿aæ uzyskiwan¹ mar¿ê lub poszukiwaæ tañszych dostawców oferuj¹cych gorszej jakoœci towar, lecz nara¿¹ siê przy tym
na niebezpieczeñstwo utraty klientów. W rezultacie nie bêd¹ w stanie sp³aciæ swoich zobowi¹zañ i zostan¹ wyeliminowani z rynku.
Taka sytuacja odbija siê równie¿ na konsumentach, bowiem w konsekwencji przyczynia siê do ogólnego wzrostu ceny towarów na
danym placu targowym. Wolni od obci¹¿eñ, uprzywilejowani kupcy, bêd¹ mogli podnosiæ swoje ceny, osi¹gaj¹c tym samym w sposób
nieuzasadniony wiêkszy zysk.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e koniecznoœæ corocznego odnawiania umowy stawia zobowi¹zanych do tego przedsiêbiorców w niekorzystnej
sytuacji ci¹g³ej niepewnoœci ograniczaj¹c rozwój prowadzonej dzia³alnoœci wobec braku stabilizacji. Zjawisko takie jest równie¿
niekorzystne w sensie spo³ecznym, np. poprzez przeciwdzia³anie tworzeniu nowych miejsc pracy.
W ocenie S¹du stosowana praktyka mo¿e prowadziæ do osi¹gniêcia przez powoda nieuzasadnionych korzyœci maj¹cych na celu
zrekompensowanie strat ponoszonych w wyniku uprzywilejowania przedsiêbiorców - udzia³owców spó³ki.
Jednak wobec faktu, ¿e w wydanej decyzji pozwany zwi¹zany wnioskiem zainteresowanego nie analizowa³ tego aspektu dzia³ania
powoda, S¹d jedynie zasygnalizowa³ istnienie tej mo¿liwoœci. Odnoœnie postawionych przez powoda zarzutów naruszenia przepisów
Kpa nale¿y, zdaniem S¹du, stwierdziæ, ¿e wobec faktu, i¿ postêpowanie s¹dowe prowadzone jest niejako od pocz¹tku, a strony maj¹
mo¿liwoœæ ponownego przedstawienia stanowisk i udzia³u w postêpowaniu stosownie do przepisów Kpc, zarzuty powoda w tym
zakresie nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie. S¹d rozpoznaj¹c odwo³anie dokonuje ponownej i niezale¿nej oceny materia³u dowodowego
wydaj¹c samodzielnie orzeczenie w sprawie. Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y stwierdziæ, i¿ w œwietle przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów pozwany trafnie oceni³, ¿e dzia³ania powoda s¹ przejawem zakazanej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
wskazanej w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 5 ww. ustawy.
!=
W tym stanie, wobec braku podstaw do uwzglêdnienia z³o¿onego przez powoda odwo³ania, na zasadzie art. 479 Kpc nale¿a³o
orzec jak w sentencji. […]
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WYROK
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Gminy Miejskiej £. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zak³adu
Bud¿etowego w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 44/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. na rozprawie sprawy
z odwo³ania Gminy Miejskiej £. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zak³adu Bud¿etowego w £.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udzia³em zainteresowanej Marianny M. - Us³ugi Komunalne „B³ysk”
w Z., o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji z dnia 8 stycznia 2004 r.,
Nr RLU-2/2004
1. Zmienia zaskar¿on¹ decyzje w pkt I. w ten sposób, ¿e uznaje za ograniczaj¹c¹ konkurencjê praktykê Gminy Miejskiej £. Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zak³adu Bud¿etowego w £. nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na
rynku sk³adowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej £. na wysypisko gminne w M., poprzez stosowanie cen za
us³ugê wywozu odpadów komunalnych poni¿ej kosztów jej wykonania.
2. Oddala odwo³anie w pozosta³ej czêœci.
3. Zas¹dza od Gminy Miejskiej £. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zak³adu Bud¿etowego w £.
kwoty po 720 z³ na rzecz:
a) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Marianny M. - Us³ugi Komunalne „B³ysk” w Z.
tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
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UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzj¹ Nr RLU-2/2004 z dnia 8 stycznia 2004 r. uzna³ za ograniczaj¹c¹
konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów praktykê,
polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku wywozu oraz przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy £. na
wysypisko w M., poprzez stosowanie polityki cenowej polegaj¹cej na zani¿aniu cen za us³ugi wywozu odpadów i jednoczesne
stosowanie wysokich op³at za przyjmowanie odpadów na wysypisko, które to dzia³ania mog¹ przeciwdzia³aæ rozwojowi konkurencji na
wskazanym rynku w zakresie dzia³alnoœci polegaj¹cej na wywozie odpadów i nakaza³ zaniechanie jej stosowania. Na³o¿y³ na Gminê £.,
dzia³aj¹c¹ poprzez Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zak³ad Bud¿etowy w £. (zwan¹ dalej
„MPGKiM ZB”) karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 30.000 z³.
Prezes Urzêdu uzna³, ¿e rynek w³aœciwy stanowi¹ w przedmiotowej sprawie us³ugi polegaj¹ce na wywozie odpadów
komunalnych oraz ich przyjmowaniu na wysypisku w M. Cena wywozu odpadów, MPGKiM ZB, i jego konkurentów musi zawieraæ
odpowiedni udzia³ kosztów wysypiska, a MPGKiM ZB ustala zarówno op³atê za korzystanie z wysypiska, jak i w³asne op³aty za wywóz
odpadów. MPGKiM ZB bêd¹c administratorem jedynego wysypiska gminnego jest monopolist¹ w zakresie gromadzenia
i unieszkodliwiania odpadów.
Od przedmiotowej decyzji do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - S¹du Okrêgowego w Warszawie, odwo³a³a siê Gmina
Miejska £. - Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zak³ad Bud¿etowy w £. wnosz¹c o zmianê decyzji w ca³oœci.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Stan faktyczny przedstawiony w decyzji zosta³ opisany prawid³owo. Strona odwo³uj¹ca siê nie zaprzecza³a ustaleniom Prezesa
Urzêdu w tym zakresie. Odwo³anie nie jest uzasadnione. Zaskar¿ona decyzja jest prawid³owa, z tym ¿e jej sentencja zosta³a
sformu³owana nazbyt ogólnie oraz nieprawid³owo uznano w niej za jeden rynek dwa rynki funkcjonalnie powi¹zane: to jest rynek
sk³adowania (przyjmowania) odpadów komunalnych na wysypisku oraz rynek wywozu tych odpadów. W zwi¹zku z tym zasz³a
koniecznoœæ doprecyzowania treœci decyzji w wyroku, co sprowadza³o siê do jej zmiany w tym zakresie i wskazania jako rynku w³aœciwego
rynku sk³adowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej £. na wysypisku w M. oraz dookreœlenia praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê jako stosowanie przez MPGKiM ZB cen za us³ugê wywozu odpadów komunalnych na ww. wysypisko poni¿ej kosztów jej
wykonania. W tym miejscu podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e dokonana przez S¹d zmiana decyzji w ¿aden sposób nie zmienia istoty oceny
dzia³añ MPGKiM ZB, które zosta³y szczegó³owo zanalizowane i sprecyzowane w uzasadnieniu decyzji jako niedozwolone.
W ocenie S¹du, w sprawie wystêpuj¹ dwa rynki funkcjonalnie ze sob¹ zwi¹zane. Pierwszym z nich jest rynek sk³adowania odpadów,
na którym odwo³uj¹ce siê MPGKiM ZB ma pozycjê monopolistyczn¹ jako w³aœciciel i administrator wysypiska. U¿ywaj¹c si³y posiadanej na
tym rynku MPGKiM ZB w sposób ograniczaj¹cy konkurencjê oddzia³ywa³ na komplementarny rynek wywozu odpadów. Mechanizm jej
dzia³ania zosta³ opisany w pkt 1. wyroku. Rynek ten z za³o¿enia jest rynkiem konkurencyjnym, co s³usznie wywiedziono w decyzji.
Postêpowanie administracyjne oraz wyjaœnienia z³o¿one przez MPGKiM ZB na rozprawie wskazuj¹, ¿e w okresie objêtym decyzj¹
ponosi³ on stratê na dzia³alnoœci wywozu œmieci, jednak¿e inne dziedziny dzia³alnoœci by³y na tyle dochodowe, ¿e „ogólny wynik
finansowy roczny oscylowa³ w granicach zera”. Wyjaœnienia te pokrywaj¹ siê koñcow¹ czêœci¹ opinii bieg³ego przeprowadzon¹
w trakcie postêpowania przed Prezesem Urzêdu. Analizuj¹c dane kosztowe MPGKiM ZB stwierdzi³ on, ¿e przedsiêbiorca ten „osi¹ga
dodatni wynik finansowy z tytu³u zarz¹dzania wysypiskiem odpadów komunalnych, a jednoczeœnie dzia³alnoœæ polegaj¹ca na wywozie
odpadów komunalnych wykazuje stratê 27.000 z³, przy czym strata ta faktycznie jest wiêksza, co wynika z porównania jednostkowego
kosztu wywozu odpadów z wysokoœci¹ czêœci op³at za wywóz. Ustalenie jednak konkretnej wielkoœci tej straty nie jest mo¿liwe ze
wzglêdu na wielozak³adowy charakter dzia³alnoœci firmy i nie prowadzenia dla ka¿dej z tych dzia³alnoœci odrêbnej ewidencji kosztów
i przychodów.” Ustalenia bieg³ego pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e w dzia³alnoœci MPGKiM ZB mo¿liwe jest stosowanie zakazanego przez prawo
antymonopolowe subsydiowania skroœnego tj. wewn¹trzzak³adowego dotowania dzia³alnoœci przynosz¹cej straty z dochodowej
dzia³alnoœci prowadzonej na innym rynku. Zachowanie takie jest niedopuszczalne w³aœnie dlatego, ¿e umo¿liwia stosowanie cen na
rynku dotowanym poni¿ej kosztów jej prowadzenia - czyli ze strat¹.
Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿e to mieæ niekorzystny wp³yw na decyzje konkurentów na rynku dotowanym (w niniejszej sprawie na rynku
wywozu odpadów). Ci bowiem, mimo ¿e nie korzystaj¹ z dotacji, musz¹ stosowaæ ceny odpowiadaj¹ce cenom poni¿ej kosztów
wykonania us³ugi oferowanym przez MPGKiM ZB jako ich konkurenta. Nie ma przy tym znaczenia, ¿e naruszenie to mo¿e mieæ
charakter hipotetyczny - jak bowiem wynika z treœci art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bez znaczenia jest te¿,
¿e zainteresowana Marianna M. prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Us³ugi Komunalne „B³ysk” w £. stosowa³a ceny
ni¿sze ni¿ MPGKiM ZB, poniewa¿ nie oznacza³o to wcale, ¿e by³y to ceny wywo³uj¹ce stratê w jej wyniku finansowym, a przy tym nie
mia³a dominuj¹cej pozycji na rynku.
S¹d nie uwzglêdni³ tak¿e zarzutu odwo³ania, zgodnie z którym nie mo¿na zarzucaæ MPGKiM ZB nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej,
je¿eli dzia³ania zainteresowanego uzasadniaj¹ postawienie mu zarzutu nieuczciwej konkurencji. Podniesienie tego zarzutu jest
bezprzedmiotowe i nie mia³o znaczenia dla rozstrzygniêcia zaskar¿onej decyzji. Prezes Urzêdu nie jest organem w³adnym rozstrzygaæ
czy Zainteresowana pope³ni³a czyn nieuczciwej konkurencji poprzez nak³anianie indywidualnych klientów do rozwi¹zania z MPGKiM
ZB umów dotycz¹cych wywozu odpadów. W³aœciwa jest tu droga cywilnoprawna. Przede wszystkim jednak nawet wykazanie tego
dzia³ania zainteresowanej nie mia³oby wp³ywu na ocenê postêpowania MPGKiM ZB co do stosowania na rynku cen poni¿ej kosztów.
Antykonkurencyjne ostrze stwierdzonej praktyki skierowane by³o bowiem na wszystkich istniej¹cych i potencjalnych uczestników
rynku wywozu odpadów, czyni¹c ich dzia³alnoœæ co najmniej mniej op³acaln¹ ni¿ w warunkach niezaburzonej konkurencji.
Wskazuje to jednoznacznie na naruszenie w przedmiotowej sprawie interesu publicznego, przez który trzeba rozumieæ prawo
wszystkich uczestników rynku wywozu odpadów oraz przedsiêbiorców zamierzaj¹cych wejœæ na ten rynek, do podejmowania decyzji
gospodarczych na podstawie mechanizmu rynkowego, a nie wymuszonych przez stosowanie przez jednego z nich posiadaj¹cego siln¹
pozycjê rynkow¹ cen dumpingowych.
Kara pieniê¿na wymierzona zosta³a w sposób prawid³owy. Prezes Urzêdu na³o¿y³ karê w wysokoœci 30.000 z³ w oparciu o art. 101
ust. 2 pkt l ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kara orzeczona zosta³a ustalona na stosunkowo niewysokim poziomie,
zwa¿ywszy na wielkoœæ przychodu MPGKiM ZB (jednostki organizacyjnej Gminy) w 2002 r. Wymierzaj¹c j¹ Prezes Urzêdu s³usznie
wzi¹³ pod uwagê skierowany na utrudnianie rozwoju konkurencji charakter zachowañ MPGKiM ZB. Praktyka cenowa traktowana jest
w doktrynie jako szczególnie dotkliwa dla konkurencji. Orzeczona kara wywiera skutek represyjny za dokonane, choæby nieumyœlnie,
naruszenie prawa oraz prewencyjny dla zapobie¿enia podobnym naruszeniom w przysz³oœci. W ocenie S¹du wymierzona kara jest
adekwatna do zakazanej praktyki opisanej w decyzji.
!=
!=
W tym stanie rzeczy na podstawie art. 479 § 3 Kpc zmieniono decyzjê w pkt 1. wyroku, zaœ na podstawie art. 479 § 1 Kpc w pkt 2
oddalono odwo³anie w pozosta³ej czêœci, gdy¿ nie by³o podstaw do jego uwzglêdnienia. […]
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WYROK
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie z odwo³añ Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w G. i Gminy G. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 25/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. na rozprawie spraw
z odwo³añ Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w G. i Gminy G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2004 r., Nr RKT-2/2004
I. Z odwo³ania Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w G.:
1. Uchyla zaskar¿on¹ decyzjê w pkt 3.
2. Zmienia zaskar¿on¹ decyzjê w pkt 4 w ten sposób, ¿e obni¿a na³o¿on¹ w nim karê pieniê¿n¹ do kwoty 14.151 z³.
3. Oddala odwo³anie w pozosta³ej czêœci.
4. Znosi miêdzy stronami koszty postêpowania.
II. Z odwo³ania Gminy G.:
1. Oddala odwo³anie.
2. Zas¹dza od Gminy G. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 720 z³ tytu³em zastêpstwa
procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) decyzj¹ Nr RKT-2/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.
uzna³ dzia³anie Spó³ki Us³ugi Komunalne Sp. z o.o. w G. (zwanej dalej „Spó³k¹”) oraz Gminy G. za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹c¹ na zawarciu przez
Spó³kê i Gminê G. porozumienia ograniczaj¹cego dostêp do rynku wywozu odpadów lub eliminowanie z tego rynku przedsiêbiorców
nie objêtych porozumieniem, poprzez ograniczanie im mo¿liwoœci korzystania ze sk³adowiska odpadów w G. i stwierdzi³ zaniechanie jej
stosowania z dniem 3 grudnia 2003 r. Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 ww. ustawy uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê
dzia³ania Spó³ki, polegaj¹ce na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na
rynku wywozu odpadów przez ograniczanie mo¿liwoœci korzystania innym przedsiêbiorcom ze sk³adowiska odpadów w G. i nakaza³
zaniechanie jej stosowania. W pkt 3 decyzji, uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 1 ww. ustawy, praktykê Spó³ki
polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku sk³adowania odpadów, polegaj¹c¹ na bezpoœrednim narzucaniu nadmiernie
wygórowanych cen za przyjêcie i sk³adowanie odpadów na sk³adowisku w G. i nakaza³ zaniechanie jej stosowania. Na podstawie art. 101
ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na³o¿y³ na Spó³kê Us³ugi Komunalne Sp. z o.o. w G. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
28.302 z³, zaœ na Gminê G. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 14.151 z³.
Prezes Urzêdu ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny.
Na terenie Gminy G. zlokalizowane jest sk³adowisko odpadów komunalnych. Jego w³aœcicielem do grudnia 2003 r. by³a Gmina G.
Obiekty wysypiska komunalnego zosta³y oddane w dzier¿awê Spó³ce. Dzier¿awca zosta³ zobowi¹zany do wydawania podmiotom
staraj¹cym siê o otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy G., zapewnienia o przyjmowaniu
dostarczanych odpadów na wysypisko, pod warunkiem, ¿e firma staraj¹ca siê o zezwolenie posiada specjalistyczny transport, trwale
oznakowany znakami firmy, osoba uprawniona do reprezentowania firmy z³o¿y oœwiadczenie o zaakceptowaniu stawek op³at pobieranych
przez administratora wed³ug stawek uchwalonych przez Radê Gminy za unieszkodliwianie i sk³adowanie odpadów na wysypisku.
Spó³ka ponosi koszty utrzymania sk³adowiska, uiszcza nale¿ny podatek od nieruchomoœci, p³aci czynsz dzier¿awny oraz op³atê
dotycz¹c¹ ochrony œrodowiska. W grudniu 2003 r. wysypisko odpadów komunalnych w G. zosta³o wniesione tytu³em aportu do Spó³ki.
Spó³ka prowadzi³a dzia³alnoœæ w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy G. Spó³ka jako jedyny
przedsiêbiorca, który na terenie G. œwiadczy³ us³ugi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, pobiera³a z tego tytu³u op³aty
w wysokoœci ustalonej w uchwa³ach Rady Miejskiej w G. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek op³at. Tylko jeden przedsiêbiorca
zwróci³ siê do Spó³ki o wydanie zapewniania sk³adowania odpadów - Mariusz £. - Firma Handlowo - Us³ugowa „MARIOX” w G. Jego
wniosek zosta³ za³atwiony odmownie. Spó³ka swoje stanowisko uzasadnia³a tym, i¿ nie jest w³aœcicielem, lecz tylko administratorem
sk³adowiska w G. i zgodnie z umow¹ dzier¿awy jest zobowi¹zana do udostêpniania go innym podmiotom gospodarczym posiadaj¹cym
koncesjê, œwiadcz¹cym us³ugi wywozu nieczystoœci na terenie G. na warunkach okreœlonych przez Radê Miejsk¹ w G. Przedsiêbiorca
zwróci³ siê wiêc do Burmistrza G. o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania i transportu odpadów
komunalnych z terenu tej Gminy. Burmistrz poinformowa³ Pana £., ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê wy³¹cznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentowaæ
gotowoœæ ich odbioru przez przedsiêbiorcê prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W dniu
5 wrzeœnia 2002 r. przedsiêbiorca wyst¹pi³ do Spó³ki z proœb¹ o wydanie zapewnienia sk³adowania odpadów. W odpowiedzi Spó³ka
przes³a³a mu zapewnienie wyjaœniaj¹c jednoczeœnie, ¿e przyczyn¹ zw³oki by³ brak cennika za sk³adowanie i warunków przyjmowania
odpadów, koniecznoœæ ustalenia cennika pojawi³a siê bowiem dopiero wtedy, gdy Pan £. wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zbieranie odpadów. Warunkiem przyjmowania odpadów przez Spó³kê mia³o byæ podpisanie i wykonywanie umowy stanowi¹cej
za³¹cznik do zapewnienia oraz przestrzeganie postanowieñ uchwa³ Rady Miejskiej w G. i przepisów ogólnie obowi¹zuj¹cych;
dotycz¹cych gospodarowania odpadami i ochrony œrodowiska. Przedsiêbiorca uzna³ niektóre z postanowieñ umowy za uci¹¿liwe oraz
przedstawi³ protokó³ rozbie¿noœci. Podniós³, ¿e stworzono dla niego odmienne warunki na korzystanie z wysypiska od warunków, na
jakich korzysta³a z niego Spó³ka. Zakwestionowa³ zapis zobowi¹zuj¹cy go do ustalania wagi dostarczanych odpadów na wadze
wskazanej przez Spó³kê, który jego zdaniem stwarza³ Spó³ce mo¿liwoœæ wskazywania dla ka¿dej z dostaw tych odpadów wagi w innym
miejscu. Nie zaakceptowa³ równie¿ proponowanych cen za przyjmowanie i sk³adowanie odpadów twierdz¹c, i¿ s¹ one zawy¿one.
Zakwestionowa³ mo¿liwoœæ zmiany umowy bez potrzeby jej wypowiedzenia po ustaleniu przez organ Gminy regulaminu gospodarki
odpadami w Gminie, o ile by³aby sprzeczna z tym regulaminem.
Pan £. odwo³a³ siê od przedmiotowej decyzji do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, które uchyli³o zaskar¿on¹ decyzjê
i przekaza³o sprawê do ponownego rozpatrzenia stwierdzaj¹c, ¿e organ wydaj¹cy zezwolenie nie mo¿e pomin¹æ ¿adnego
z obligatoryjnych elementów zezwolenia, okreœlonych w art. 9 ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach, ale te¿ nie mo¿e
swobodnie kszta³towaæ treœci zezwolenia, poprzez nak³adanie na wnioskuj¹cego innych obowi¹zków ni¿ okreœlone w przepisie.
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Burmistrz G. udzieli³ przedsiêbiorcy zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy G. Ten jednak nie rozpocz¹³ dzia³alnoœci. W dacie wydania Panu £. zapewnienia
sk³adowania odpadów nie by³o ustalonego cennika sk³adowania odpadów, poniewa¿ Spó³ka by³a dzier¿awc¹ wysypiska i ponosi³a
wszystkie koszty zwi¹zane z jego utrzymaniem, i wczeœniej nie by³o potrzeby opracowywania cennika sk³adowania odpadów. Prezes
Spó³ki wprowadza³ ceny za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustalone uchwa³¹ Rady Miejskiej. Stosowane by³y
maksymalne stawki wynikaj¹ce z uchwa³y, poniewa¿ by³y one ustalane na minimalnym poziomie, a szczególnie przy zbieraniu
odpadów z terenów wiejskich ponoszone s¹ znacznie wiêksze koszty, ni¿ uzyskiwane wp³ywy przy zastosowaniu stawek
zatwierdzonych przez Radê Miejsk¹. Ta zaœ kieruj¹c siê potrzeb¹ utrzymania czystoœci w Gminie i chêci¹ zapobie¿enia wysypywania
œmieci przez mieszkañców w miejscach niedozwolonych wprowadzi³a zasadê ponoszenia op³at przez w³aœcicieli nieruchomoœci
zale¿nie od liczby osób zameldowanych w nieruchomoœci. Stawka wynosi³a wiêc 3 z³ od osoby, nie wiêcej ni¿ 15 z³ od gospodarstwa
domowego. Rada Miejska nie kierowa³a siê faktycznym rachunkiem ekonomicznym, lecz mo¿liwoœciami finansowymi przeciêtnego
mieszkañca Gminy. Spó³ka mia³a odbieraæ ka¿d¹ iloœæ odpadów za zrycza³towan¹ op³atê od osoby, by zachêciæ mieszkañców do
oddawania wszystkich odpadów. Spó³ka nie by³a nastawiona na wypracowanie zysku, lecz na realizacjê zadania Gminy, jakim jest
utrzymanie porz¹dku i czystoœci na jej terenie. Spó³ka poda³a, i¿ w kalkulacji op³aty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych œwiadomie zani¿ono koszt sk³adowania odpadów. Ró¿nicê kosztów pokrywa³a sobie z innej dzia³alnoœci.
Umowa dzier¿awy wysypiska zawarta pomiêdzy Gmin¹ i Spó³k¹ w brzmieniu sprzed 21 sierpnia 2002 r. stanowi³a, ¿e dzier¿awca Spó³ka - bêdzie udostêpniaæ wysypisko innym przedsiêbiorcom posiadaj¹cym odpowiednie zezwolenie, œwiadcz¹cym us³ugi wywozu
nieczystoœci na terenie Gminy G. na warunkach okreœlonych przez Radê Miejsk¹. Treœæ § 6 wskazywa³a, ¿e Spó³ka bêdzie mog³a
przyjmowaæ odpady na administrowane przez siebie sk³adowisko od innych przedsiêbiorców, na okreœlonych przez Gminê warunkach.
W momencie zawierania umowy dzier¿awy przedmiotowe warunki nie zosta³y opracowane. Oznacza to, i¿ strony umowy
przewidywa³y, ¿e na rynku wywozu odpadów z terenu G. mog¹ pojawiæ siê konkurenci Spó³ki i w § 6 umowy dzier¿awy przyjê³y
rozwi¹zanie uniemo¿liwiaj¹ce im rozpoczêcie konkurencyjnej dzia³alnoœci, co potwierdzaj¹ ustalone fakty sprawy. Kiedy w marcu 2002 r.
pojawi³ siê pierwszy przedsiêbiorca, który chcia³ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wywozu odpadów z terenu G. Spó³ka
stwierdzi³a, ¿e nie ma mo¿liwoœci wydania zapewnienia o przyjmowaniu odpadów na sk³adowisko, gdy¿ wydzier¿awiaj¹cy - Gmina - nie
okreœli³ warunków, na jakich sk³adowisko mo¿e byæ udostêpniane innym przedsiêbiorcom. Burmistrz G. z kolei odmówi³ wydania
zezwolenia z powodu braku udokumentowania gotowoœci odbioru odpadów komunalnych przez przedsiêbiorcê prowadz¹cego dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zatem z jednej strony konkurencyjny przedsiêbiorca z powodu nieuchwalenia
stosownych warunków nie uzyska³ od Spó³ki zapewnienia przyjmowania odpadów na sk³adowisko, z drugiej zaœ strony z powodu
braku zapewnienia przyjmowania odpadów na sk³adowisko Burmistrz G. nie wyda³ mu stosownego zezwolenia. W tym stanie rzeczy
¿aden potencjalny konkurent Spó³ki na rynku wywozu odpadów nie by³ w stanie spe³niæ warunków formalnych niezbêdnych do
rozpoczêcia dzia³alnoœci. Kiedy ostatecznie wydano stosowne zezwolenie po okresie nadmiernie d³ugiego rozpatrywania wniosku,
w jego treœci postawiono szereg dodatkowych warunków nie odpowiadaj¹cych przepisom prawa. Pojawienie siê przedsiêbiorcy
zainteresowanego prowadzeniem dzia³alnoœci na rynku wywozu odpadów nie sk³oni³o zatem Spó³ki i Gminy do podjêcia sprawnych
dzia³añ w celu stworzenia warunków dla powstania i rozwoju konkurencji na tym rynku. Dowodzi tego opiesza³oœæ w podejmowaniu
dzia³añ prowadz¹cych do usuniêcia przeszkód formalnych rozpoczêcia dzia³alnoœci przez potencjalnych konkurentów. Ka¿de dzia³anie
Gminy i Spó³ki zmierzaj¹ce do usuniêcia tych przeszkód by³o wymuszone uporczywymi staraniami przedsiêbiorcy, Spó³ka i Gmina
tworzy³y kolejne bariery utrudniaj¹ce wejœcie na rynek wywozu odpadów potencjalnym konkurentom.
Œwiadczy to o porozumieniu Gminy i podleg³ej jej Spó³ki, które nieformalnie zmierza³y do ograniczenia rozwoju konkurencji na lokalnym
rynku wywozu odpadów poprzez utrudnianie rozpoczêcia dzia³alnoœci pierwszemu przedsiêbiorcy, który zg³osi³ siê do Spó³ki o wydanie
zapewnienia przyjmowania odpadów, a do Gminy o wydanie stosownego zezwolenia. Podstaw¹ funkcjonowania porozumienia by³a
umowa dzier¿awy sk³adowiska odpadów w G. ³¹cz¹ca Gminê jako w³aœciciela tego sk³adowiska ze Spó³k¹ - jego dzier¿awc¹.
Od wydanej decyzji Spó³ka i Gmina odwo³a³y siê do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pozwany wniós³ o oddalenie obu odwo³añ i zas¹dzenie kosztów procesu.
Na rozprawie S¹d zarz¹dzi³ po³¹czenie spraw z odwo³ania Spó³ki i Gminy do wspólnego rozpoznania i orzeczenia.
Rozpoznaj¹c oba odwo³ania S¹d zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie Spó³ki jest czêœciowo uzasadnione - w zakresie zaskar¿enia pkt 3 i 4 decyzji - to jest praktyki narzucania nadmiernie
wygórowanych cen przyjêcia i sk³adowania odpadów oraz wysokoœci na³o¿onej kary pieniê¿nej.
Odwo³anie Gminy nie jest uzasadnione.
Odnoœnie objêtego obu odwo³aniami porozumienia z pkt 1 decyzji Prezes Urzêdu zasadnie przyj¹³ jego istnienie do dnia 2 grudnia 2003 r.
Prezes Urzêdu zasadnie przyj¹³, ¿e pomiêdzy Gmin¹ i Spó³k¹ dosz³o do skoordynowanych zachowañ maj¹cych na celu ograniczenie
konkurencji na rynku wywozu odpadów komunalnych, poprzez utrudnianie konkurentom Spó³ki dostêpu do sk³adowania odpadów w G.
Na zachowania te z³o¿y³o siê ustalenie w § 6 umowy dzier¿awy wysypiska, ¿e zasady jego udostêpniania przedsiêbiorcom
przywo¿¹cym odpady okreœla Rada Miejska w G., bez jednoczesnego doprecyzowania tych warunków. W ten sposób dosz³o do
sytuacji, w której ¿aden z potencjalnych konkurentów Spó³ki na rynku wywozu odpadów nie móg³ w ogóle rozpocz¹æ dzia³alnoœci,
podczas gdy spó³ka nieprzerwanie j¹ prowadzi³a. Mechanizm dzia³ania w praktyce opisanego wy¿ej porozumienia ujawni³ siê na rynku
z ca³¹ si³¹ w momencie ujawnienia przez jednego z przedsiêbiorców (Pana £.) zamiaru podjêcia konkurencyjnej w stosunku do Spó³ki
dzia³alnoœci. Opisane szczegó³owo w decyzji trudnoœci w rozpoczêciu przez tego przedsiêbiorcê dzia³alnoœci by³y skutkiem
d³ugotrwa³ego nieprzedstawienia do wiadomoœci publicznej zasad wwozu odpadów na wydzier¿awione Spó³ce wysypisko. Tak wiêc
nieopracowanie ww. zasad i tolerowanie istniej¹cego stanu rzeczy by³o istot¹ niedozwolonego porozumienia, a dowodem na jego
funkcjonowanie by³y d³ugotrwa³e starania jednego z przedsiêbiorców podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzinie chronionej
porozumieniem. Przedstawiona argumentacja daje jednoczeœnie podstawê do wykazania Spó³ce indywidualnego nadu¿ycia pozycji
dominuj¹cej na rynku wywozu odpadów poprzez ograniczenie mo¿liwoœci korzystania innym przedsiêbiorcom ze sk³adowiska
odpadów w G., kwalifikowanego jako przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Przejawem tej praktyki by³o opiesza³e przekazanie konkurentowi zapewnienia (przyrzeczenia) sk³adowania odpadów, a nastêpnie
przekazanie wiadomoœci o braku cennika sk³adowania odpadów, po czym przekazanie tymczasowego cennika maj¹cego obowi¹zywaæ
do czasu podjêcia w jego sprawie Uchwa³y Rady Miejskiej, dopiero w dniu 3 paŸdziernika 2002 r. Nadu¿yciem si³y rynkowej z art. 8 ust.
2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów by³o równie¿ domaganie siê od przedsiêbiorcy wa¿enia odpadów na wadze
wskazanej przez Spó³kê, bez wskazania konkretnej wagi. Istotne przy tym jest, ¿e kryterium wa¿enia odpadów Spó³ka nie zamierza³a
stosowaæ do siebie do czasu zainstalowania wagi na wysypisku, co by³o ewidentn¹ dyskryminacj¹ konkurenta. W ocenie S¹du, do
czasu instalacji wagi, konkurenci Spó³ki powinni obliczaæ wagê przekazywanych na sk³adowisko odpadów wed³ug tych samych zasad,
jakie przyjmowa³a Spó³ka do w³asnych obliczeñ.

 !
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Przechodz¹c do rozpoznania odwo³ania Spó³ki w zakresie stwierdzaj¹cym i zakazuj¹cym narzucania nadmiernie wygórowanych
cen wwozu i sk³adowania odpadów na wysypisku, stwierdziæ nale¿y, ¿e by³o ono uzasadnione. Jak wiadomo cena nadmiernie
wygórowana, to cena ra¿¹co nieekwiwalentna, zawy¿ona w stosunku do wartoœci oferowanego œwiadczenia. Cena nie do
zaakceptowania w warunkach istnienia konkurencji. Przed wprowadzeniem cennika Spó³ka pobiera³a cenê 22 z³ za tonê odpadów.
Prezes Urzêdu ustali³, ¿e przyczyn¹ przyjêcia tak niskiej ceny by³a dyspozycja Rady Miejskiej Gminy aby nie kierowaæ siê rachunkiem
ekonomicznym, a niewielkimi mo¿liwoœciami finansowymi mieszkañców, w celu ich zachêcenia do oddawania wszystkich odpadów
i utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie. Oparcie cennika o regu³y ekonomii i realnych kosztów œwiadczenia mieszkañcom us³ugi
spowodowa³o ustalenie ceny na poziomie 73 z³ za tonê odpadów. Prezes Urzêdu przyj¹³ tê cenê za nadmiernie wygórowan¹ dokonuj¹c
bezkrytycznie jej porównania z cen¹ 22 z³ za tonê odpadów, to jest bez uwzglêdnienia, ¿e de facto cena 22 z³ by³a cen¹ oderwan¹ od
parametrów ekonomicznych i najprawdopodobniej kszta³tuj¹c¹ siê poni¿ej kosztów wywozu i sk³adowania odpadów. Uwzglêdnione
w decyzji kryterium dynamiki wzrostu ceny nie jest przydatne do ustalenia faktu czy jest ona nadmiernie wygórowana. Silny wzrost
ceny mo¿e wynikaæ z koniecznoœci sanacji przedsiêbiorstwa, dokonanych inwestycji, a tak¿e urealnienia kosztu produktu lub us³ugi.
Cenotwórczy efekt wy¿ej wymienionych decyzji ekonomicznych nie oznacza jeszcze, ¿e skalkulowana z ich uwzglêdnieniem cena jest
ra¿¹co wygórowana. Doktryna i orzecznictwo antymonopolowe zdecydowanie wskazuj¹, ¿e najbardziej przydatne do badania poziomu
cen s¹ mierniki: kalkulacji kosztów wewn¹trz przedsiêbiorstwa, zysku i rentownoœci na tle porównawczym, czyli w odniesieniu do cen
i parametrów w podobnych przedsiêbiorstwach na podobnych rynkach - tj. u potencjalnych konkurentów. Wed³ug takich kryteriów
powinna zostaæ zbadana cena Spó³ki okreœlona na 73 z³ za tonê odpadów. Analiza pod tym k¹tem w ogóle nie by³a w postêpowaniu
administracyjnym przeprowadzana. Nie by³o wiêc podstaw do przyjêcia stosowania przez Spó³kê ceny nadmiernie wygórowanej.
Zatem decyzja w tej materii jest arbitralna i nie mo¿e siê ostaæ, z tego powodu podlega uchyleniu.
Jeœli chodzi o karê pieniê¿n¹ na³o¿on¹ na Spó³kê, S¹d zmniejszy³ j¹ o po³owê bior¹c pod uwagê, ¿e w pkt 1 i 2 decyzji dwie praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê wywiedziono z tego samego stanu faktycznego, a co do trzeciej, z pkt 3 decyzji, odwo³anie Spó³ki okaza³o
siê uzasadnione. Wydana w stosunku do Spó³ki decyzja okaza³a siê faktycznie prawid³owa jedynie w po³owie. Podkreœliæ jednak nale¿y,
¿e sposób wyliczenia kary w decyzji nie narusza³ art. 101 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Natomiast kara pieniê¿na wymierzona Gminie w pkt 5 decyzji jest adekwatna do stopnia naruszenia przepisów ustawy, uznaæ j¹
nale¿y za minimaln¹ w porównaniu do kary maksymalnej mo¿liwej do na³o¿enia na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.
!=
Z tych wszystkich wzglêdów orzeczono jak w pkt I i II wyroku na podstawie art 479 § 1 i 3 Kpc. […]
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WYROK
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Kredyt Bank S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 21/05)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2005 r. na rozprawie
sprawy z odwo³ania Kredyt Bank S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o naruszenie
zbiorowych interesów konsumentów, na skutek odwo³ania powoda od decyzji Nr RKT-17/2004 z dnia 29 marca 2004 r. zmienia
zaskar¿on¹ decyzjê w ten sposób, ¿e uchyla jej pkt II w ca³oœci oraz pkt III w zakresie dotycz¹cym pkt II.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RKT-17/2004 pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) uzna³ za
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na stosowaniu przez Kredyt Bank S.A w W., w „umowie
kredytu na zakup towarów z prolongat¹ sp³aty rat nr...” oraz w „umowie kredytu na zakup towarów nr ...” zawieranych z konsumentami na
rzecz Kredyt Banku S.A. za poœrednictwem „EURO - net” Sp. z o.o. w W., postanowienia wzorca umownego, które zosta³o wpisane do
rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o treœci: „Wszelkie ewentualne spory jakie mog¹ wynikaæ na tle
stosowania niniejszej umowy, rozstrzygane bêd¹ przez S¹d w³aœciwy dla siedziby Oddzia³u Banku” i nakaza³ zaniechanie jej stosowania.
Ponadto (pkt II zaskar¿onej decyzji), pozwany okreœli³, œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów w celu wykonania powy¿szego nakazu zaniechaniu stosowania niedozwolonego postanowienia umownego poprzez
zaprzestanie wykorzystywania treœci przedmiotowego postanowienia w umowach zawartych i niewykonanych w dniu otrzymania decyzji,
w terminie 30 dni od jej otrzymania oraz w nowych umowach, zawieranych pocz¹wszy od dnia otrzymania decyzji.
Swoj¹ decyzjê Prezes Urzêdu opar³ na ustaleniu, ¿e powód stosuje w ww. umowach postanowienie wpisane do rejestru
postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o treœci: „Wszelkie ewentualne spory jakie mog¹ wynikn¹æ na tle
stosowania niniejszej umowy, rozstrzygane bêd¹ przez S¹d w³aœciwy dla siedziby Oddzia³u Banku.” Postanowienie powy¿sze zosta³o
uznane za niedozwolone wyrokiem z dnia 31 stycznia 2003 r., sygn. akt XVII Amc 31/02, przez S¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a nastêpnie wpisane do rejestru niedozwolonych postanowieñ umownych. W wyroku tym, S¹d uzna³ za niedozwolone
i zakaza³ stosowania postanowienia w brzmieniu: „Wszelkie spory wynik³e na tle zawartej umowy podlegaj¹ wy³¹cznoœci s¹du
powszechnego dla i siedziby firmy przyjmuj¹cej zamówienie.”.
Zdaniem pozwanego, obydwa zapisy umowne s¹ w swej treœci to¿same i mog¹ stanowiæ zagro¿enie interesu konsumenta
w sytuacjach, kiedy zmusza³oby go to do prowadzenia procesu przed s¹dem w odleg³ej miejscowoœci. W istocie wiêc, powy¿sze
zapisy ró¿ni¹ siê tylko podmiotowo, a wszelkie inne ró¿nice nie maj¹ wp³ywu na sposób zachowania przedsiêbiorcy.
"!
W ocenie pozwanego, przepis art. 479 Kpc rozszerza prawomocnoœæ wyroku wydanego w sprawie o uznanie postanowieñ wzorca
umowy za osoby trzecie, a skutek tzw. „prawomocnoœci rozszerzonej” nastêpuje z chwil¹ wpisania niedozwolonej klauzuli do rejestru.
Stosowanie klauzuli niedozwolonej przez przedsiêbiorcê jest, zdaniem pozwanego, wykroczeniem, zagro¿onym kar¹ grzywny, a tak¿e,
zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowy interes konsumentów.
Od powy¿szej decyzji w zakresie pkt II i III (dotycz¹cych œrodków usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów i rygoru natychmiastowej wykonalnoœci) pozwany wniós³ odwo³anie, wnosz¹c o jej zmianê w tej czêœci przez uchylenie
tych punktów.
Zdaniem skar¿¹cego, przepis art. 23c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera delegacjê dla Prezesa Urzêdu do
okreœlenia œrodków usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania
nakazu. W ocenie skar¿¹cego, skutki takie nie wyst¹pi³y, gdy¿ w stosunkach z kredytobiorc¹, w przypadku niewykonywania przez niego
umowy, banki maj¹ uprawnienie do wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych. W takim przypadku nie maj¹ zastosowania przepisy o
w³aœciwoœci s¹du, skoro bank w celu uzyskania tytu³u egzekucyjnego nie musi wystêpowaæ z roszczeniem w postêpowaniu procesowym.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

 "

W przypadku zaœ roszczeñ kredytobiorcy, mo¿e on wyst¹piæ z powództwem o roszczenie maj¹tkowe, o ustalenie istnienia umowy,
jej wykonania, rozwi¹zania lub uniewa¿nienia przed s¹dem w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê jednostki organizacyjnej pozwanego lub
s¹d miejsca wykonania umowy. Jest to ten sam s¹d.

Ponadto uznaj¹c, ¿e kwestionowane postanowienie jest niedozwolone w rozumieniu art. 385 § 1 Kc, to nie jest ono równie¿
wi¹¿¹ce dla konsumenta.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie powoda jest zasadne. Wprawdzie decyzja Nr RKT-17/2004 nie zosta³a zaskar¿ona w czêœci obejmuj¹cej stwierdzenie
stosowania praktyki naruszaj¹cej interesy konsumentów i zakazanie stosowania, to jednak nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e przyjêty przez
Prezesa Urzêdu pogl¹d, ¿e stosowanie klauzuli umownej wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych na podstawie wyroku
zapad³ego przeciwko innemu podmiotowi, klauzuli umownej, jest zakazane tak¿e innym pomiotom, jest b³êdny.
Po pierwsze, wyroki te zakazuj¹ stosowania wymienionych postanowieñ wzorca umowy konkretnemu podmiotowi.
Po drugie, stwierdzenie abuzywnoœci nastêpuje w kontekœcie ca³ego wzorca i w odniesieniu do stosunków prawnych, które
!
reguluje. W szczególnoœci abuzywnoœæ klauzuli mo¿e wynikaæ z braku analogicznego zapisu na korzyœæ konsumenta (np. art. 385 pkt 14
!
!
i 16 Kc), niewspó³miernoœæ œwiadczenia konsumenta (art. 385 pkt 17 Kc) lub braku zwi¹zku z przedmiotem umowy (art. 385 pkt 7 Kc).
Gdyby wiêc, jak chce tego Prezes Urzêdu, przyj¹æ, ¿e zakaz stosowania klauzuli wpisanej do rejestru dotyczy tak¿e innych podmiotów
stosuj¹cych w umowach z konsumentami wzorce umów zawieraj¹ce identyczne lub podobne postanowienia umowne, to w istotny
sposób podwa¿a³oby to sens kontroli abstrakcyjnej wzorca. Skutkiem wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów by³oby
wyeliminowanie konkretnych klauzul z obrotu prawnego, a nie z konkretnego wzorca, tak¿e w przypadkach, gdy zapisy te s¹
stosowane zgodnie z dobrymi obyczajami i nie naruszaj¹ interesu konsumenta (np. towarzysz¹ im symetryczne zapisy na korzyœæ
konsumenta lub wysokoœæ kary umownej albo odstêpnego nie jest w tym przypadku wygórowana).
"!
Po trzecie, zapis art. 479 Kpc nie zawiera wyraŸnie sformu³owanego obowi¹zku zaniechania stosowania klauzul wpisanych do
rejestru i z uwagi na fakt, ¿e wszelkie ograniczenia praw musz¹ mieæ charakter wyraŸny i nie mog¹ wynikaæ z rozszerzaj¹cej wyk³adni.
"!
Zdaniem S¹du, przepis art. 479 Kpc wywo³uje skutek rozszerzony wy³¹cznie wobec krêgu podmiotów legitymowanych do
wyst¹pienia z pozwem o uznanie danego postanowienia za niedozwolone przeciwko osobie, wobec której zakaz orzeczono.
Bior¹c powy¿sze wzglêdy pod uwagê, nale¿y uznaæ, ¿e jedynym Ÿród³em zakazu stosowania przedmiotowej klauzuli by³ pkt I.
decyzji Nr RKT-17/2004, który jest obecnie prawomocny. Zakaz ten, dotyczyæ wiêc mo¿e jedynie dzia³añ powoda po uprawomocnieniu
siê decyzji w tej czêœci. Z powy¿szych wzglêdów nie ma podstaw do ingerowania w treœæ ju¿ zawartych umów kredytowych. Zbêdne
jest równie¿ okreœlanie, ¿e usuniêcie skutków ma polegaæ na zaprzestaniu wykorzystywania treœci przedmiotowego postanowienia po
uprawomocnieniu siê pkt I. decyzji, gdy¿ wynika to ju¿ z zawartego w tym punkcie rozstrzygniêcia.
Przedstawione wy¿ej wzglêdy stanowi¹ tak¿e negatywn¹ przes³ankê do nadawania pkt I. i II. klauzuli natychmiastowej
wykonalnoœci. Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e jedynie fakt niezaskar¿enia przez powoda pkt I decyzji sprawi³, ¿e na powodzie ci¹¿y
obecnie obowi¹zek zaniechania stosowania we wzorcach umów przedmiotowego zapisu. Nie wynika³ on wczeœniej z mocy prawa.
Nadto, zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e zaskar¿ona decyzja faktycznie nie zawiera uzasadnienia pkt III., które sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e
znaczne oddalenie s¹du rozpatruj¹cego sprawê narazi³oby konsumenta na poniesienie znacznych kosztów zwi¹zanych z dojazdami, co
stanowi zagro¿enie interesu ekonomicznego konsumenta.
Zdaniem S¹du, instytucja klauzuli natychmiastowej wykonalnoœci ma charakter szczególny, wprowadzaj¹c odstêpstwo od zasady
wykonalnoœci decyzji administracyjnych po ich uprawomocnieniu siê. Jej stosowanie musi mieæ zatem charakter wyj¹tkowy,
wynikaj¹cy ze stwierdzonych przes³anek, a nie wy³¹cznie na spekulacji myœlowej.
!=
Z tych wzglêdów przedmiotow¹ decyzjê nale¿a³o zmieniæ, uchylaj¹c jej pkt II. i III. (art. 479 § 3 Kpc). […]
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WYROK
z dnia 5 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Jacka N. - Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych Hurtofarm w S.
i Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 61/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 5 wrzeœnia 2005 r. w Warszawie
sprawy z powództwa:
1. Jacka N. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych
Hurtofarm w S.
2. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowanie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê na skutek
odwo³añ powodów od decyzji Nr RWA-12/2004 z dnia 28 maja 2004 r.
1. Zmienia zaskar¿on¹ decyzjê w ten sposób, ¿e nie stwierdza stosowania przez Jacka N. - Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych
i Artyku³ów Sanitarnych Hurtofarm w S. i Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
polegaj¹cej na zawarciu przez te podmioty zakazanego prawem porozumienia wertykalnego na krajowym rynku obrotu ludzk¹
rekombinowan¹ erytropoetyn¹, polegaj¹cego na kontrolowaniu i ograniczeniu zbytu leku Eprex, poprzez ustalenie w Aneksach
z 15 marca 2001 r. i z dnia 24 czerwca 2002 r. do „Ogólnych Warunków Sprzeda¿y” - listy podmiotów, wobec których Jacek N. nie
bêdzie podejmowa³ starañ o sprzeda¿ tego leku.
2. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz:
a) Jacka N. - Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych HURTOFARM w S. kwotê 1.360 z³ tytu³em kosztów
postêpowania;
b) Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. kwotê 1.360 z³ tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RWA-12/2004 z dnia 28 maja 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej
„Prezesem Urzêdu”) uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na zawarciu przez powoda 1. Jacka N. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod
firm¹ Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych Hurtofarm w S. i powoda 2. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W.

 #

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

zakazanego prawem porozumienia wertykalnego na krajowym rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, polegaj¹cego na
kontrolowaniu i ograniczaniu Jackowi N. zbytu leku Eprex, poprzez ustalenie w Aneksach z dnia 15 marca 2001 r. i z dnia 24 czerwca 2002 r.
do „Ogólnych Warunków Sprzeda¿y” listy podmiotów, wobec których nie bêdzie on podejmowa³ starañ o sprzeda¿ leku Eprex i nakaza³
zaniechania stosowania. Równoczeœnie, pozwany na³o¿y³ na powoda 2. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1.650.950 z³, a na powoda 1. karê
w wysokoœci 117.925 z³.
Pozwany opar³ swoje rozstrzygniêcia na ustaleniu, ¿e powód 2. odpowiada m.in. za dystrybucjê w Polsce leku Eprex,
zawieraj¹cego ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê. Lek ten importowany jest ze Szwajcarii, a jego producentem jest spó³ka Cilag AG
International nale¿¹ca do grupy Johnson & Johnson. Powód 1. prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie hurtowego obrotu œrodkami
farmaceutycznymi, lekami i materia³ami medycznymi, a tak¿e eksport - import towarów, œrodków farmaceutycznych i materia³ów
medycznych. Posiada on zezwolenie G³ównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Prowadzi
tak¿e sprzeda¿ leków dla lecznictwa zamkniêtego, tj. do szpitali. Dostarcza preparaty dla potrzeb oddzia³ów onkologii i stacji dializ.
W ramach swej dzia³alnoœci powód 1. zajmuje siê m.in. rozprowadzaniem leku o nazwie Eprex, który nabywa od spó³ki Johnson &
Johnson Poland. Lek ten stosowany jest w chorobach zwi¹zanych z niedoborem erytropoetyny, niewydolnoœci¹ nerek b¹dŸ chorob¹
nowotworow¹. Erytropoetyna wystêpuje w trzech postaciach: erytropoetyna alfa, erytropoetyna beta i erytopoetyna gamma, która od
niedawna jest stosowana w leczeniu. Pod nazw¹ handlow¹ „Eprex” sprzedawana jest erytropoetyna alfa, zaœ pod nazw¹ handlow¹
NeoRecormon erytropoetyna beta. Opieraj¹c siê na ocenie odbiorców, tj. szpitali, Eprex - erytropoetyna alfa i NeoRecormon erytropoetyna beta uznawane s¹ za leki substytutywne, gdy¿ z punktu widzenia medycznego nie ma ró¿nic pomiêdzy nimi. Cena obu
preparatów kszta³tuje siê na identycznym poziomie.
W ocenie Prezesa Urzêdu, rynkiem produktowym s¹ leki zawieraj¹ce ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê. Rynek ten obejmuje
swoim zasiêgiem terytorium ca³ej Polski, gdy¿ wystêpuj¹ tu identyczne ceny oraz warunki zakupu i nie ma wewnêtrznych barier, które
ogranicza³yby mo¿liwoœæ zakupu (dostaw) tych¿e specyfików. Przedsiêbiorcy rozprowadzaj¹cy Eprex i NeoRecorm s¹ w stanie
dostarczyæ lek do ka¿dego szpitala w Polsce w ci¹gu 24 godzin.
W ocenie pozwanego, ustalenie w Aneksach z dnia 15 marca 2001 r. i z dnia 24 czerwca 2002 r. do „Ogólnych Warunków
Sprzeda¿y” - listy podmiotów, wobec których powód 1. nie bêdzie podejmowa³ starañ o sprzeda¿ leku Eprex stanowi porozumienie
ograniczaj¹ce konkurencjê, okreœlone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W aneksie tym strony ustali³y, ¿e „Kupuj¹cy (powód 1.) przyjmuje do wiadomoœci, i¿ po ustaniu jego zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z jego aktualnie realizowanych umów, do ni¿ej wymienionych szpitali (lista obejmuje ³¹cznie 25 jednostek) starania o mo¿liwoœæ
sprzeda¿y erytropoetyny bêd¹ czyni³y hurtownie COMPOL i Johnson & Johnson Poland oraz nie podejmie sprzeda¿y erytropoetyny do
szpitali i stacji dializ, których uruchomienie jest planowane w okresie najbli¿szego roku (razem 11 podmiotów)”. W aneksie z dnia
24 czerwca 2002 r. strony uzgodni³y (§ 1), ¿e „z dniem zawarcia niniejszego Aneksu, Sprzedaj¹cy (powód 2.) prowadzi³ bêdzie sprzeda¿
erytropeotyny samodzielnie lub za poœrednictwem podmiotów trzecich w poni¿ej wymienionych jednostkach s³u¿by zdrowia, z tym
ustaleniem, ¿e o ile kupuj¹cy (powód 1.) narusza³by wynikaj¹ce z niniejszego uzgodnienia prawa Sprzedaj¹cego (podmiotu trzeciego),
Sprzedaj¹cy nie bêdzie uwzglêdnia³ w rozliczeniu z Kupuj¹cym rabatu przewidzianego w OWS”.
W ocenie pozwanego, powy¿sze zapisy powodowa³y naruszenie przez powoda 1. prawa wy³¹cznoœci dla samodzielnej sprzeda¿y
przez powoda 2. (b¹dŸ za poœrednictwem podmiotów trzecich) do wybranych jednostek s³u¿by zdrowia leku Eprex. Zachowanie to
obostrzone zosta³o sankcj¹ polegaj¹c¹ na braku zap³aty premii okreœlonej w Aneksie nr 1 do „Ogólnych Warunków Sprzeda¿y”,
wynosz¹cej 9% od wartoœci zakupów netto (przy zakupie w skali miesi¹ca w wysokoœci minimum 30.000 USD), dodatkowo 1%
wartoœci sprzeda¿y rocznej (za wykonanie planu sprzeda¿y). Premia ta jest jedynym wynagrodzeniem, jakie osi¹ga powód 1. z tytu³u
dystrybucji i sprzeda¿y Eprexu, gdy¿ kupuje on lek za cenê, za jaka powód 2. sprzedaje lek odbiorcom.
Pozwany przyj¹³ tak¿e, ¿e wprawdzie powód po zawarciu aneksu, nadal dostarcza³ Eprex niektórym odbiorcom, jednak nie
œwiadczy to o odst¹pieniu od tych ustaleñ w ca³oœci. W ocenie Prezesa Urzêdu, porozumienie, które zosta³o zawarte przez Spó³ki
Johnson & Johnson Poland i Hurtowniê Hurtofarm, jest porozumieniem wertykalnym, zgodnie z definicj¹, zawart¹ w § 2 pkt 1
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wy³¹czenia okreœlonych porozumieñ wertykalnych i zakazu
porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê. Nie jest jednak porozumieniem dopuszczonym przez przepisy tego rozporz¹dzenia.
Zdaniem pozwanego, w oparciu o przedmiotowe Aneksy, powód zosta³ ograniczony w mo¿liwoœci prowadzenia sprzeda¿y
Eprexu. Ograniczenie to polega³o na:
- zakazie sprzeda¿y („nie podejmowaniu sprzeda¿y”) Eprexu do szpitali i stacji dializ, których uruchomienie planowane by³o w jedenastu
oœrodkach, które zosta³y wymienione w Aneksie z dnia 15 marca 2001 r.;
- zakazie naruszenia prawa spó³ki Johnson & Johnson Poland do prowadzenia sprzeda¿y Eprexu samodzielnie lub za poœrednictwem
podmiotów trzecich do wymienionych 60-ciu jednostek s³u¿by zdrowia, pod rygorem utraty premii z tytu³u sprzeda¿y tego leku.
Od powy¿szej decyzji odwo³anie wniós³ powód 1., który wniós³ o jej uchylenie w ca³oœci, ewentualnie w przypadku
nieuwzglêdnienia tego wniosku, o zmianê zaskar¿onej decyzji poprzez odst¹pienie od wymierzenia kary pieniê¿nej, ewentualnie
zmniejszenie jej wysokoœci.
Odwo³anie od przedmiotowej decyzji wniós³ tak¿e powód 2. wnosz¹c o jej zmianê przez niestwierdzenie stosowania zarzucanej
praktyki i uchylenie kary pieniê¿nej, ewentualnie o zmianê zaskar¿onej decyzji w czêœci przez obni¿enie wysokoœci kary pieniê¿nej.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Stosownie do treœci art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane s¹ porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce
w szczególnoœci na ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postêpu technicznego lub inwestycji. Warunkiem
naruszenia powy¿szego zakazu jest wp³yw dzia³ania porozumiewaj¹cych siê przedsiêbiorców na konkurencjê na rynku w³aœciwym.
Oznacza to, ¿e w wyniku porozumienia, istniej¹ca konkurencja ulega (lub mo¿e ulec) ograniczeniu, albo te¿ nie mo¿e powstaæ
w przysz³oœci. Okolicznoœæ ta nie by³a w ogóle badana przez Prezesa Urzêdu, który opar³ siê na domniemaniu skutku ograniczaj¹cego
konkurencjê, opartym na treœci zapisów przedmiotowych aneksów. Nie neguj¹c metody domniemania faktycznego, jako œrodka
dowodowego, nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e w toku postêpowania, powodowie podnosili zarzuty, ¿e porozumienie to nigdy nie by³o
przestrzegane, a ponadto nie wp³ywa³o na konkurencjê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ustalenia pozwanego nie daj¹ podstaw do
sformu³owania jednoznacznego wniosku, ¿e dosz³o lub mog³o dojœæ do ograniczenia konkurencji w wyniku zawartych aneksów.
W rozpoznawanej sprawie, zarzucanym porozumieniem s¹ dwa aneksy do „Ogólnych Warunków Sprzeda¿y” z dnia 15 marca 2001 r.
i 24 czerwca 2002 r. Fakt ich podpisania oraz ich treœæ pozostaje bezsporna. Niesporne jest tak¿e wyodrêbnienie przez pozwanego
rynku w³aœciwego i posiadanej na nim przez powodów pozycji rynkowej.
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W ocenie S¹du, pozwany pomin¹³ w swoich rozwa¿aniach istotn¹ czêœæ dokonanych w postêpowaniu antymonopolowym
ustaleñ. Dotyczy to w szczególnoœci faktu, ¿e lek Eprex sprzedawany jest przez powoda 2. bezpoœrednio odbiorcom finalnym
(g³ównie szpitalom i stacjom dializ). Nic zosta³o przy tym stwierdzone, ¿e sprzeda¿ przedmiotowego leku za poœrednictwem powoda 1.
wynika z koniecznoœci, wynikaj¹cej np. z niedostatecznego w³asnego potencja³u handlowego.
Sens umowy „Ogólne Warunki Sprzeda¿y”, nale¿y postrzegaæ jako wynik konkurencji z lekiem NeoRecormon firmy Roche.
W latach 1995 - 1999 spada³ udzia³ Eprex'u w rynku z […]% do […]%. W roku 2000 nast¹pi³a zmiana dystrybucji leku w Polsce, który
producent oferowa³ za poœrednictwem powoda 2. Powy¿sza zbie¿noœæ dat nie jest, zdaniem S¹du, przypadkowa. Przedsiêbiorca
trac¹cy systematycznie rynek jest zmuszony podj¹æ dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce temu zjawisku, np. poprzez prowadzenie sprzeda¿y za
pomoc¹ struktur lub podmiotów dzia³aj¹cych na tym rynku. Wspó³praca z hurtowniami farmaceutycznymi (np. powodem 1.) zmierza³a
w oczywisty sposób do pozyskania ich mo¿liwoœci marketingowych dla zwiêkszenia sprzeda¿y Eprexu.
Nawet przyjêty w Ogólnych warunkach sprzeda¿y (OWS) sposób rozliczeñ, pozwala wnioskowaæ, ¿e celem umowy by³o raczej
nabycie us³ugi marketingowej ni¿ sprzeda¿ wiêkszych partii towaru. Bezspornym jest, ¿e powód 1. nie sprzedawa³ Eprexu po cenach
hurtowych, lecz po cenach oferowanych odbiorcom finalnym.
Pozwany ustali³, ¿e powód 1. osi¹ga zyski wy³¹cznie z tzw. „premii” przewidzianych w art. II.8. OWS. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e 12%
„rabat marketingowy”, udzielany zgodnie z art. II.5, pokrywa koszty powoda 1. wprowadzenia towaru na rynek, a zw³aszcza na co
wskazuje nazwa, dzia³añ marketingowych. Powy¿sze okolicznoœci prowadz¹ do wniosku, ¿e w¹tpliwe jest twierdzenie, ¿e powód 1.
móg³ konkurowaæ z powodem 2. cenowo przed podpisaniem przedmiotowych aneksów. Górn¹ granicê ofert powoda 1. wyznacza³a
cena Eprexu i NeoRecormonu oferowana przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. i dystrybutorów konkurencyjnego leku. Pozwany
nie dokona³ jednak ¿adnych ustaleñ, które wskazywa³yby na mo¿liwoœæ zaoferowania przez powoda 1. ceny ni¿szej. Pozwany nie
ustali³ tak¿e, czy obni¿enie swojego zysku przez powoda 1. nie wi¹za³o siê z utrat¹ op³acalnoœci.
Zdaniem S¹du, w kontekœcie faktu, ¿e firma Johnson & Johnson Poland dzia³a tak¿e na rynku detalicznym, maj¹c na nim znacz¹cy
udzia³, w¹tpliwy jest wniosek, ¿e przed podpisaniem przedmiotowych aneksów istnia³a pomiêdzy ni¹ a hurtowniami konkurencja.
Przeciwnie, opieraj¹c siê na doœwiadczeniu ¿yciowym, nale¿y uznaæ, ¿e tworzenie dla siebie konkurencji nie by³o celem powoda 2.
i umowa „Ogólnych Warunków Sprzeda¿y” temu nie s³u¿y³a, ale jak wy¿ej wskazano mia³a na celu konkurencjê z NeoRecormmonem.
Powy¿sze wnioski, w istotny sposób wp³ywaj¹ na ocenê rzeczywistych i mo¿liwych skutków aneksów, które stanowiæ mia³y
zakazane porozumienie. Skoro wczeœniej istnia³a jedynie konkurencja pomiêdzy dystrybutorami Eprexu i NeoRecormonu, a nie istnia³a
pomiêdzy powodami 1. i 2., to zawarte aneksy nie mog³y mieæ na ten stan wp³ywu. Dotyczy³y one relacji wewn¹trz jednej sieci
dystrybucyjnej, na któr¹ powód 2. mia³ decyduj¹cy wp³yw. Rozwi¹zanie przez niego umowy „Ogólnych Warunków Sprzeda¿y”,
a w szczególnoœci likwidacja rabatu i premii i potraktowanie wszystkich odbiorców w jednakowy sposób spowodowa³oby koniecznoœæ
zaniechania sprzeda¿y Eprex'u przez powoda 1., gdy¿ by³oby to nie tylko nieop³acalne, lecz wrêcz przynosz¹ce straty.
W ocenie S¹du, pozwany nies³usznie te¿ pomija znaczenie podnoszonej przez obydwu powodów okolicznoœci, ¿e w praktyce
postanowieñ aneksu nie egzekwowano. Zdaniem S¹du, takie zachowanie siê zw³aszcza powoda 2. Potwierdza, ¿e umowa z powodem 1.
s³u¿y³a konkurencji z dystrybutorami NeoRecormmonu. WyraŸnie bowiem mniejsze znaczenie mia³o kto dostarcza szpitalom lub
stacjom dializ Eprex, jeœli nie robi tego dostawca konkurencyjnego leku. Egzekwowanie zapisów aneksu zmniejsza³oby zysk powoda 1.,
co w konsekwencji mog³oby doprowadziæ do wycofania siê przez niego z rynku. By³oby to sprzeczne z celem umowy OWS,
a eliminacjê powoda 1. z rynku, powód 2. móg³ osi¹gn¹æ w sposób ³atwiejszy, rozwi¹zuj¹c sta³¹ umowê i ograniczaj¹c siê do
sprzedawania Eprexu po jednolitej cenie.
Wskazane wy¿ej okolicznoœci nie daj¹ podstaw do przyjêcia, ¿e celem lub skutkiem przedmiotowych aneksów by³o
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym. Brak by³o zatem podstaw do uznania ich
za niedozwolone porozumienie, stanowi¹ce praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê.
Zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o zatem zmieniæ, nie stwierdzaj¹c stosowania przez powodów zarzucanej praktyki (art. 479!= § 3 Kpc). […]
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Wykaz wyroków dorêczonych w miesi¹cach: czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2005 r.
1.

Wyrok z dnia 20.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 17/04) w sprawie z odwo³ania Miasta O. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 20.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 100/03) w sprawie z odwo³ania Szpitala Specjalistycznego Œw. Wojciecha Adalberta
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 27.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 9/04) w sprawie z odwo³ania Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w B. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 27.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 7/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych „Komus” w B.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 9.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 53/03) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 18.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 20/05) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 19.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 11/04) w sprawie z odwo³ania JW Construction Holding S.A. w Z. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 19.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 81/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego „Walmar” Sp. z o.o.
w L. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 25.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 46/04) w sprawie z odwo³ania GE Money Bank S.A. w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 25.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 82/03) w sprawie z odwo³ania Narodowego Funduszu Zdrowia w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 2.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 65/04) w sprawie z odwo³ania PKP Intercity Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 41 w niniejszym nr Dziennika).
12. Wyrok z dnia 16.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 73/03) w sprawie z odwo³ania Gminy S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

 %
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13. Wyrok z dnia 22.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 55/04) w sprawie z odwo³ania Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 42 w niniejszym nr Dziennika).
14. Wyrok z dnia 22.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 102/03) w sprawie z odwo³ania Euro-net Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 23.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 49/04) w sprawie z odwo³ania Kolejowego Przedsiêbiorstwa Turystyczno Wypoczynkowego „Natura Tour” Sp. z o.o. w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 23.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 44/04) w sprawie z odwo³ania Gminy Miejskiej £. - Miejskie Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zak³ad Bud¿etowy w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (publ. - poz. 43 w niniejszym nr Dziennika).
17. Wyrok z dnia 30.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 25/04) w sprawie z odwo³ania Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w G. i Gminy G. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 44 w niniejszym nr Dziennika).
18. Wyrok z dnia 27.07.2005 r. (Sygn. akt Ama 5/04) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej Dom 2000 Brzeziny w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19. Wyrok z dnia 28.07.2005 r. (Sygn. akt Ama 76/04) w sprawie z odwo³ania Narodowego Funduszu Zdrowia Oddzia³ w P. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 3.08.2005 r. (Sygn. akt Ama 24/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 3.08.2005 r. (Sygn. akt Ama 36/04) w sprawie z odwo³ania Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 22.08.2005 r. (Sygn. akt Ama 21/05) w sprawie z odwo³ania Kredyt Bank S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 45 w niniejszym nr Dziennika).
23. Wyrok z dnia 5.09.2005 r. (Sygn. akt Ama 63/04) w sprawie z odwo³ania Johnson & Johnson Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
24. Wyrok z dnia 5.09.2005 r. (Sygn. akt Ama 61/04) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Jacka N. - Hurtownia Œrodków
Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych Hurtofarm w S. i Johnson & Johnson Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 46 w niniejszym nr Dziennika).
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WYROK
z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania ENEA S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI Aca 92/05)
S¹d Apelacyjny w Warszawie, VI Wydzia³ Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. na rozprawie sprawy z odwo³ania ENEA S.A.
w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udzia³em Miejskiego Rzecznika Konsumentów w P.,
o ochronê konkurencji, na skutek apelacji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku S¹du Okrêgowego
w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2004 r., sygn. akt XVII Ama 99/03 zmienia zaskar¿ony
wyrok w ten sposób, ¿e:
1. Oddala odwo³anie ENEA S.A. w P. od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 stycznia 2000 r.,
Nr RPZ-6/2000.
2. Zas¹dza od ENEA S.A. w P. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 2 260 z³ tytu³em zwrotu kosztów
postêpowania za wszystkie instancje.
UZASADNIENIE
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy wyrokiem z dnia 21 maja 2001 r. oddali³ odwo³anie Energetyki Poznañskiej
S.A. (obecnie „ENEA” S.A.) od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 stycznia 2000 r., któr¹ nakazano
powodowi zaniechania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku dostaw energii
elektrycznej, wyra¿aj¹cej siê w narzucaniu uci¹¿liwych warunków przy³¹czenia nieruchomoœci, przez obci¹¿enie w³aœciciela tej
nieruchomoœci w ca³oœci kosztami rozbudowy sieci i budowy przy³¹cza, które nastêpnie zosta³y przez przedsiêbiorstwo energetyczne
przejête na w³asnoœæ, przynosz¹c powodowi nieuzasadnione korzyœci.
S¹d Okrêgowy - S¹d Antymonopolowy uzna³, ¿e powód posiada na lokalnym rynku dostaw energii elektrycznej pozycjê
monopolistyczn¹ w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów, zatem dysponuje wystarczaj¹c¹ si³¹ rynkow¹, aby narzuciæ inwestorowi warunki umowy, jakich nie by³by
w stanie wynegocjowaæ w warunkach istnienia konkurencji. Przy zawieraniu umowy nie zachowano zasady ekwiwalentnoœci
œwiadczeñ, wynikaj¹cej z przepisów ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. W dacie zawarcia umowy nie zosta³y jeszcze
wydane przepisy wykonawcze, reguluj¹ce zasady rozliczania kosztów budowy przy³¹czy, ale nie istnia³y przeszkody do rozliczenia siê
przez powoda z odbiorc¹ w sposób zapewniaj¹cy ekwiwalentnoœæ œwiadczeñ stosownie do art. 487 § 2 Kc.
Narzucanie uci¹¿liwych warunków umowy i brak ekwiwalentnoœci œwiadczeñ, brak zrekompensowania odbiorcy chocia¿by
w czêœci poniesionych kosztów stanowi¹ w ocenie S¹du Okrêgowego praktykê, okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy
antymonopolowej. Uzasadnia³o to oddalenie odwo³ania oraz przyjêcie, ¿e kara na³o¿ona na powoda nie jest nadmierna, bowiem
stanowi jedynie […]% wysokoœci kary maksymalnej.
Od powy¿szego wyroku wniós³ kasacjê powód.
S¹d Najwy¿szy wyrokiem z dnia 12 wrzeœnia 2003 r. uchyli³ zaskar¿ony kasacj¹ wyrok i przekaza³ sprawê S¹dowi Okrêgowemu S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu orzeczenia stwierdzi³ miêdzy innymi, ¿e ustawa
- Prawo energetyczne nie zapewnia odbiorcom energii pe³nej ochrony, jakkolwiek jej celem jest równie¿ przeciwdzia³anie negatywnym
skutkom naturalnych monopoli (art. 1 ust. 2). Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
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(zwany dalej „Prezesem URE”) rozpoznaje spory, dotycz¹ce ustalania warunków œwiadczenia us³ug, odmowy przy³¹czenia do sieci czy
odmowy zawarcia umowy. Przysz³y odbiorca mo¿e w postêpowaniu przed Prezesem URE domagaæ siê ustalenia treœci umowy i w tym
zakresie droga postêpowania cywilnego jest wy³¹czona. Prezes URE nie ma jednak jurysdykcji w sprawach dotycz¹cych umów ju¿
zawartych. W³aœciwym i jedynie uprawnionym organem do rozpoznania zarzutu stosowania praktyki monopolistycznej przez
narzucenie uci¹¿liwych warunków zawartej umowy jest Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w³aœciwe s¹dy.
Umowa zosta³a zawarta pod rz¹dem nowego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504). Kwestia przy³¹czenia
odbiorców do sieci energetycznej i zawierania stosownych umów zosta³a uregulowana w art. 7 tej ustawy. Przepis nak³ada na
dostawcê energii elektrycznej obowi¹zek przy³¹czenia do sieci nowych odbiorców, o ile istniej¹ ku temu warunki techniczne (art. 7 ust. 1).
Kwestia ponoszenia przez przy³¹czanych odbiorców kosztów tego procesu przedstawia siê ró¿nie, w zale¿noœci od tego, czy sieæ
przewidziana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy te¿ nie. W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 7 ust. 4
ustawy warunki przy³¹czenia uregulowane s¹ w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 9 i 46 ustawy, oraz w planie
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ dla gminy. Dla oceny, czy narzucone odbiorcy warunki przy³¹czenia do sieci s¹ rzeczywiœcie
uci¹¿liwe, nie jest b³êdem odwo³ywanie siê do obecnie obowi¹zuj¹cych taryf w braku zatwierdzonych taryf, obowi¹zuj¹cych w dacie
zawierania umowy. W sytuacji, gdy sieæ i jej rozbudowa nie zosta³y przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego realizacja i rozbudowa sieci jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron (art. 7 ust. 5). W takim przypadku
okreœlony w umowie koszt przy³¹cza, odbiegaj¹cy od taryfy, nie œwiadczy jeszcze o narzucaniu odbiorcy uci¹¿liwych warunków
umowy. Zasada ekwiwalentnoœci œwiadczeñ, a wiêc i ocena uci¹¿liwoœci warunków wymaga uwzglêdnienia ró¿norakich czynników.
Konieczne w sprawie sta³o siê ustalenie, czy przy³¹czenie nowego odbiorcy nast¹pi³o w warunkach okreœlonych w ust. 4 czy ust. 5 art. 7
Prawa energetycznego.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Okrêgowy - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 16 czerwca 2004 r.
zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê Prezesa Urzêdu z 24 stycznia 2000 r. i nie stwierdzi³ stosowania przez powoda praktyki monopolistycznej,
polegaj¹cej na narzuceniu uci¹¿liwych warunków przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci elektroenergetycznej. S¹d Okrêgowy ustali³,
¿e nieruchomoœæ w P. po³o¿ona jest na terenie objêtym miejscowym planem ogólnego zagospodarowanie przestrzennego miasta P.,
zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej, który utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 31 grudnia 2003 r. Powód przedstawi³ S¹dowi
Okrêgowemu kalkulacjê op³acalnoœci spornego przy³¹cza w okresie 25 lat w zale¿noœci od iloœci odbieranej energii, zakwestionowan¹
przez pozwanego. S¹d nie uwzglêdni³ zarzutów pozwanego co do sposobu przeprowadzonej kalkulacji i przyj¹³, ¿e przedmiotowe
przy³¹cze przy obecnym i przewidywanym poziomie zu¿ycia energii elektrycznej nie jest rentowne w perspektywie 25 lat.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e odwo³anie powoda zas³uguje na uwzglêdnienie, bowiem odbiorcy energii s³u¿y³o prawo poddania siê
rozstrzygniêciu, co do warunków zawieranej przez Prezesa URE umowy, na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego.
Przy zachowaniu zatem minimum starannoœci mia³ mo¿liwoœæ unikniêcia narzucenia mu nieuzasadnionych kosztów lub warunków
umowy. Mechanizm regulacji pozbawi³ zatem dominanta w³adztwa wynikaj¹cego z posiadanej pozycji rynkowej, a posiadana przez
powoda pozycja monopolistyczna nie by³a wystarczaj¹ca, aby narzuciæ odbiorcy Jerzemu K. wbrew jego woli uci¹¿liwe warunki
przy³¹czenia nieruchomoœci. Poniewa¿ nieruchomoœæ nie jest objêta za³o¿eniami do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (art. 19 Prawa energetycznego), to brak jest podstaw, aby przy³¹czenie odbywa³o siê w zamian za op³atê
przy³¹czeniow¹, o której mowa w art. 7 ust. 5 Prawa energetycznego.
Przy³¹czenie powinno odbywaæ siê po kosztach rzeczywistych i w ocenie S¹du Okrêgowego brak podstaw do twierdzenia,
¿e wybudowanie i nieodp³atne przekazanie do maj¹tku powoda urz¹dzeñ, wykonanych staraniem i na koszt odbiorcy, stanowi³o
warunek uci¹¿liwy. Sytuacja taka mia³aby miejsce, gdyby poniesione przez odbiorcê koszty przekracza³y uzasadnione koszty
przy³¹czenia, lub gdyby w wyniku wykonania tych urz¹dzeñ powód uzyska³ korzyœæ, której nie uzyska³by, gdyby sam by³ ich
wykonawc¹. W sprawie nie zosta³o wykazane, aby powód odniós³ szczególne korzyœci z wykonanego przy³¹cza. Jak bowiem wynika
z przedstawionych przez powoda wyliczeñ, przy iloœci kupowanej przez odbiorcê energii nak³ady powoda na przy³¹cze bêd¹ wy¿sze od
uzyskanych korzyœci w okresie 25 lat.
Od powy¿szego wyroku z³o¿y³ kasacjê Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kasacja zosta³a postanowieniem S¹du Najwy¿szego z dnia 14 grudnia 2004 r. przekazana S¹dowi Apelacyjnemu w Warszawie do
rozpoznania jako apelacja.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Najwy¿szy, przyjmuj¹c za treœci¹ uzasadnienia decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów datê umowy
pomiêdzy Energetyk¹ Poznañsk¹ S.A. a Jerzym K. na dzieñ 11 wrzeœnia 1999 r. zamiast na 11 sierpnia 1998 r., stwierdzi³, ¿e w dacie
zawarcia umowy obowi¹zywa³y przepisy wykonawcze - rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 21 paŸdziernika 1998 r. i 3 grudnia 1998 r.
W dacie zawierania umowy - jak wynika z porównania dat - przepisy te nie by³y jeszcze uchwalone i brak by³o przepisów wykonawczych
do art. 9 i 46 Prawa energetycznego.
Nieruchomoœæ by³a objêta planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ekstensywnej. Za przes³ankê uznania, ¿e sieæ jest przewidywana w planie zagospodarowania przestrzennego przyj¹æ nale¿y funkcje
i przeznaczenia danego terenu. Energetyka Poznañska S.A. mia³a zatem obowi¹zek zawarcia umowy o œwiadczenie us³ug
przesy³owych z odbiorc¹ Jerzym K., na podstawie art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego i warunkach wynikaj¹cych z ust. 4 tego przepisu.
Ustêp 4 art. 7 w brzmieniu tekstu pierwotnego Prawa energetycznego, obowi¹zuj¹cego w dacie zawierania umowy, nak³ada³ na
przedsiêbiorstwa energetyczne obowi¹zek zapewnienia realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci, w tym przy³¹czeñ
odbiorców. Brak zatwierdzonych taryf w dacie zawierania umowy pozwala na odwo³anie siê porównawcze do taryf obecnie
obowi¹zuj¹cych dla ustalenia, czy narzucone odbiorcy warunki przy³¹czenia do sieci s¹ rzeczywiœcie uci¹¿liwe. Zgodnie z taryfami
Energetyki Poznañskiej S.A. opublikowanymi w 1999 r. koszt przy³¹cza zasilaj¹cego wy³¹cznie jednego odbiorcê o d³ugoœci 195 m
wynosi³ 7 845,50 z³. Jerzy K., korzystaj¹c z jednego z trzech wariantów realizacji przy³¹cza, wybra³ wariant 1. i zap³aci³ za realizacjê
przy³¹cza kwotê 12 840 z³.
Powy¿sze przepisy nie dawa³y podstaw Energetyce Poznañskiej S.A., maj¹cej na rynku dostaw energii pozycjê monopolistyczn¹
w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do przerzucenia ca³ego ciê¿aru wykonania przy³¹cza na
odbiorcê z obowi¹zkiem przekazania urz¹dzenia na w³asnoœæ Energetyki.
Fakt narzucenia odbiorcy obowi¹zku pokrycia w ca³oœci kosztów przy³¹cza i przekazania go na w³asnoœæ Energetyce,
doprowadzenie do poniesienia przez odbiorcê w ca³oœci kosztów, przewy¿szaj¹cych o 5.000 z³ ustalone póŸniej op³aty stanowi¹
podstawê uznania, ¿e decyzja Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by³a trafna.

 '
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S¹d Najwy¿szy przes¹dzi³, ¿e nieskorzystanie przez odbiorcê energii z trybu postêpowania, okreœlonego w art. 8 Prawa
energetycznego nie pozbawia go ochrony okreœlonej na podstawie przepisów ustawy antymonopolowej. Poniewa¿ zakres tego
postêpowania jest zupe³nie inny, to okolicznoœæ, ¿e odbiorca energii wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy na narzuconych warunkach nie
oznacza, ¿e stosowanie praktyk monopolistycznych nie mia³o miejsca. Trafny jest zatem zarzut apelacji, ¿e S¹d Okrêgowy orzek³
wbrew stanowisku, wyra¿onemu przez S¹d Najwy¿szy, chocia¿ by³ w myœl art. 39317 Kpc zwi¹zany wyk³adni¹ prawa, dokonan¹ przez
S¹d Najwy¿szy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Apelacyjny zmieni³ zaskar¿ony wyrok, w myœl art. 386 § 2 Kpc i orzek³ jak w sentencji, zas¹dzaj¹c
koszty za wszystkie instancje, w myœl art. 98 Kpc. [...]
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WYROK
z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI Aca 93/05)
S¹d Apelacyjny w Warszawie, VI Wydzia³ Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2005 r. na rozprawie sprawy z odwo³ania
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udzia³em
zainteresowanego Wa³brzyskiego Zwi¹zku Wodoci¹gów i Kanalizacji w W., o ochronê konkurencji i konsumentów, na skutek apelacji
powoda od wyroku S¹d Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. akt
XVII Ama 121/02
1. Oddala apelacjê.
2. Zas¹dza od Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w W. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê
810 z³ tytu³em zastêpstwa procesowego za instancjê apelacyjn¹.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 2 lipca 2002 r., Nr RWR-10/2002 Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem
Urzêdu”) po rozpoznaniu sprawy z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w W. nie stwierdzi³ stosowania przez Wa³brzyski
Zwi¹zek Wodoci¹gów i Kanalizacji w W. (WZWiK) praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej
na lokalnym rynku dostaw wody i odprowadzania œcieków w W. w zakresie narzucania cen nadmiernie wygórowanych w wysokoœci
3,10 z³/m! (netto) za dostawê wody dla gospodarstw domowych i 2,00 z³/m! (netto) za odprowadzanie œcieków z gospodarstw
domowych.
Swoje rozstrzygniêcie Prezes Urzêdu opar³ na ustaleniu, i¿ w sprawie nie zosta³y spe³nione wszystkie przes³anki okreœlone w art.
8 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzêdu ustali³ i uzna³, i¿ Wa³brzyski Zwi¹zek Wodoci¹gów
i Kanalizacji w W. posiada na rynku dostaw wody i odprowadzania œcieków w W. pozycjê monopolu naturalnego, a tym samym spe³nia
pierwsz¹ z przes³anek art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. posiada pozycjê dominuj¹c¹.
Od powy¿szej decyzji odwo³anie wnios³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w W. zarzucaj¹c jej naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1,
art. 8 ust. l w zw. z ust. 2 pkt 1, art. 8 ust. l w zw. z ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz naruszenie art. 77 § 1
i art. 84 § 1 Kpa, poprzez zaniechanie wyczerpuj¹cego zbadania i rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, a tak¿e niedopuszczenie dowodu
z opinii bieg³ego z zakresu ekonomii.
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. akt
XVII Ama 121/2002, oddali³ odwo³anie. Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzieli³ w ca³oœci ustalenia
faktyczne dokonane przez Prezesa Urzêdu oraz ocenê prawn¹ i dodatkowo zwa¿y³, ¿e w dacie wszczêcia niniejszego postêpowania
antymonopolowego (kwiecieñ 2002 r.) od dnia 14 stycznia 2002 r. obowi¹zywa³a ju¿ ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków. Na mocy tej ustawy (art. 20) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo kanalizacyjne na 1 rok okreœla taryfê. Taryfy te na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podlegaj¹ zatwierdzeniu w drodze uchwa³y rady
gminy, zaœ zarz¹d rady gminy zgodnie z art. 24 ust. 5 sprawdza, czy taryfy zosta³y opracowane zgodnie z przepisami ustawy.
S¹d oddali³ zg³oszony wniosek dowodowy uznaj¹c zebrany w sprawie materia³ za wystarczaj¹cy.
Od powy¿szego wyroku kasacjê z³o¿y³ powód, zaskar¿aj¹c powy¿szy wyrok w ca³oœci.
Sad Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacja jest niezasadna.
S¹d Okrêgowy prawid³owo oceni³, ¿e wzrost cen stosowanych przez WZWiK na rynku dostawy wody i odprowadzania œcieków
w W. nie by³ wynikiem praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê okreœlonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, jako narzucanie nadmiernie wygórowanych cen oraz art. 8 ust. 2 pkt 6 tej ustawy, jako narzucanie uci¹¿liwych
warunków umów przynosz¹cych przedsiêbiorcy dominuj¹cemu nieuzasadnione korzyœci.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d ten przyj¹³ za w³asn¹ metodologiê analizy cen, zastosowan¹ przez Prezesa Urzêdu.
Prawid³owy dobór kryteriów oceny cen ma zasadnicze znaczenie dla przes¹dzenia czy konkretne ceny s¹ nadmiernie
wygórowanymi. Problem ten by³ przedmiotem zainteresowania doktryny prawa antymonopolowego. Generalnie stwierdziæ trzeba, ¿e
doktryna i praktyka s¹dowa s¹ zgodne co do tego, i¿ przy definiowaniu ceny nadmiernie wygórowanej, w celu wyeliminowania b³êdów
w ocenie, nale¿y pos³ugiwaæ siê dwojakiego rodzaju kryteriami. Pierwsze z nich zwi¹zane s¹ z analiz¹ kosztow¹ dzia³alnoœci
gospodarczej przedsiêbiorcy. Wyró¿nia siê tu kryteria odnosz¹ce siê do: kosztów w³asnych przedsiêbiorcy wynikaj¹cych z kalkulacji
ceny towaru (us³ugi), wielkoœci zysku w cenie jednostkowej, rentownoœci rozumianej jako stosunek zysku do kosztów w³asnych.
Drugie powstaj¹ z porównania cen wystêpuj¹cych na rynku w³aœciwym z cenami potencjalnych konkurentów przedsiêbiorcy na innych
rynkach (tzw. analiza porównawcza cen).
Je¿eli w wyniku zastosowania ww. kryteriów oka¿e siê, ¿e badana cena istotnie narusza zasadê ekwiwalentnoœci œwiadczeñ
kontrahentów, gdy¿ jest ra¿¹co zawy¿ona w stosunku do wartoœci œwiadczenia oferowanego przez dominuj¹cego na rynku
przedsiêbiorcê, to nale¿y przyj¹æ, i¿ mamy do czynienia z cen¹ nadmiernie wygórowan¹ w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
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Prezes Urzêdu zastosowa³ w postêpowaniu administracyjnym wszystkie przedstawione wy¿ej mierniki. Co wiêcej analizê
porównawcz¹ cen na podobnych rynkach rozszerzy³ poprzez u¿ycie dodatkowo miernika dynamiki wzrostu cen wody i odprowadzania
œcieków w W. i innych miastach w okresie 1999 - 2001 r.
Przyjêta metodyka analizy cen WZWiK zaaprobowana w ca³ej rozci¹g³oœci w wyroku S¹du I instancji jest równie¿ w pe³ni
akceptowana przez S¹d Apelacyjny. Wyniki tej analizy przedstawione w zaskar¿onej decyzji, a przyjête za wystarczaj¹ce do
stanowczego rozstrzygniêcia sprawy przez S¹d I instancji jednoznacznie wskazuj¹ na to, ¿e w 2001 r. WZWiK na dostawie wody dla
gospodarstw domowych ponosi³ stratê sprzedaj¹c j¹ poni¿ej kosztów wytworzenia. W tym samym okresie za odbiór œcieków z tych
gospodarstw pobiera³ op³aty w wysokoœci równej kosztowi ich odprowadzenia (bez amortyzacji), nie doliczaj¹c zysku. Identycznie
rzecz mia³a siê w 2002 r.
!
Ceny netto w z³ za l m wody i œcieków dla gospodarstw domowych oraz dynamikê ich wzrostu porównano w ten sposób, ¿e
zestawiono je z siedmioma miastami, wielkoœci¹ porównywalnymi z W. Cena wody w W. tak w 2001 r., jak i 2002 r. by³a najwy¿sza z
badanych, jednak nie odbiega³a w sposób ra¿¹cy, a nawet znaczny, od cen w nastêpnych w kolejnoœci miastach. Ró¿nice wynikaj¹ z
uwarunkowañ technicznych prowadzenia przez WZWiK dzia³alnoœci gospodarczej w terenie górzystym i na terenach pokopalnianych.
Reasumuj¹c, analiza danych przedstawionych przez WZWiK, tak od strony kosztowej, jak i porównawczej, nie potwierdzi³a zarzutu
odwo³uj¹cej siê Spó³dzielni o stosowaniu nadmiernie wygórowanych cen wody i œcieków. Jeœli zaœ chodzi o ceny œcieków w W., to w
2001 r. by³y one w badanej grupie miast najni¿sze, a w 2002 r. kszta³towa³y siê nieco poni¿ej ceny œredniej.
Z kolei dynamika wzrostu tych cen w latach 2001 - 2002 by³a zdecydowanie najwy¿sza. Nie wskazuje to jednak samodzielnie na
stosowanie przez WZWiK nadmiernie wygórowanych cen. O tej praktyce ograniczaj¹cej konkurencjê decyduje bowiem bezwzglêdna
wielkoœæ ceny nadmierna, ra¿¹co nieekwiwalentna i nie maj¹ca racji bytu na rynku konkurencyjnym. Natomiast silna dynamika
wzrostu cen mo¿e mieæ uzasadnienie np. w racjonalnie uzasadnionych i wrêcz nieodzownych dla bytu przedsiêbiorcy inwestycjach.
Gdyby nawet dynamika ta wi¹za³a siê z nadmiernymi i nieuzasadnionymi z punktu widzenia ekonomicznego kosztami i niew³aœciwym
sposobem zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, rzutuj¹cym na jego kondycjê finansow¹, to i tak nie by³oby podstaw do zakwalifikowania jej
jako przejawu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê. Instrumenty ustawy s³u¿¹ wiêc ochronie swobody konkurencji w interesie
publicznoprawnym, a nie poprawie efektywnoœci gospodarowania wewn¹trz przedsiêbiorstwa i wyprowadzaniu go z prowadzenia
dzia³alnoœci ze strat¹.
Przeprowadzony wywód dotycz¹cy cen nadmiernie wygórowanych ma bezpoœrednie odniesienie do zarzutu apeluj¹cej
Spó³dzielni, wed³ug którego w rozpatrywanej sprawie WZWiK narzuca³ kontrahentom uci¹¿liwe warunki umów dostawy wody
i odbioru œcieków, co przynosi³o mu nieuzasadnione korzyœci. W tej kwestii S¹d Apelacyjny przyj¹³ za w³asny pogl¹d S¹du I instancji
oparty na zaskar¿onej decyzji, i¿ skoro wykazano brak zysku WZWiK w jego dzia³alnoœci odbioru œcieków od gospodarstw domowych
i dostaw wody, to nie sposób uznaæ, i¿ z umów z tymi gospodarstwami WZWiK osi¹ga³ nieuzasadnione korzyœci finansowe, to jest
korzyœci, których nie otrzyma³by na rynku konkurencyjnym z powodu zdyskwalifikowania jego oferty przez potencjalnych
kontrahentów (gospodarstwa domowe) na rzecz oferty konkurenta.
W rozpatrywanej sprawie nie dosz³o równie¿ do naruszenia przepisów postêpowania cywilnego w wyniku rzekomego
niewyjaœnienia w postêpowaniu s¹dowym faktów istotnych dla rozstrzygniêcia, poprzez niedopuszczenie przez S¹d I instancji dowodu
z opinii bieg³ego z zakresu ekonomii, dla potwierdzenia twierdzeñ odwo³ania odnoœnie bytu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê z art. 8
ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy o ochronie o konkurencji i konsumentów. Wed³ug apeluj¹cej Spó³dzielni bieg³y mia³by zweryfikowaæ dane
zebrane przez Prezesa Urzêdu. Przypomnieæ w tym miejscu nale¿y, ¿e zgodnie z art. 227 Kpc przedmiotem dowodu s¹ fakty maj¹ce
istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy oraz, ¿e wed³ug art. 232 Kpc strony s¹ obowi¹zane wskazywaæ dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodz¹ skutki prawne. Prezes Urzêdu zbieraj¹c dane w postêpowaniu antymonopolowym ustali³ fakty - wskaŸniki
ekonomiczne - dla dwóch rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej WZWiK na tle porównawczym. Na podstawie tych faktów w sposób
logiczny i rzeczowy wywiód³, ¿e postêpowanie tego przedsiêbiorcy by³o zgodne z prawem antymonopolowym. W tej sytuacji do
Spó³dzielni nale¿a³a inicjatywa przedstawienia innych faktów, danych liczbowych, dla udowodnienia stawianych zarzutów. Próba taka
nie zosta³a przez apeluj¹c¹ Spó³dzielniê w ogóle podjêta. Spó³dzielnia ograniczy³a siê do ¿¹dania zweryfikowania faktów (danych) przy
pomocy dowodu z opinii bieg³ego. Takiego postawienia sprawy nie mo¿na zaakceptowaæ. Fakty stanowi¹ kategoriê obiektywn¹.
Dlatego domaganie siê ich weryfikacji z pominiêciem ¿¹dania przeprowadzenia dowodu dla wykazania innych, nowych i nieuwzglêdnionych
jeszcze faktów istotnych dla rozstrzygniêcia nie by³o uzasadnione i s³usznie nie zosta³o uwzglêdnione przez S¹d. Natomiast
udowodnione w postêpowaniu administracyjnym fakty w postaci danych od przedsiêbiorcy dawa³y podstawê do wniosków
okreœlonych w decyzji, zaakceptowanych nastêpnie przez S¹d I instancji.
Odnoœnie nierozpoznania sprawy w zakresie stosowania przez WZWiK niedozwolonego porozumienia jedenastu gmin, którego
celem i skutkiem by³o wyeliminowanie konkurencji na rynku relewantnym (praktyka z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów), S¹d Okrêgowy zasadnie przyj¹³, ¿e skoro taka praktyka nie by³a przedmiotem decyzji Prezesa Urzêdu, to
&
powo³ywanie siê na ni¹ nie mo¿e stanowiæ skutecznego zarzutu odwo³ania. Jak bowiem wiadomo, na podstawie art. 479 § 1 pkt 1
Kpc S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest w³aœciwy w sprawach odwo³añ od decyzji Prezesa Urzêdu. Zwi¹zany jest wiêc
zakresem przedmiotowym decyzji. W istocie rzeczy Spó³dzielnia z³o¿y³a w odwo³aniu wniosek o zmianê nieistniej¹cej czêœci decyzji
i z tej przyczyny nie móg³ on byæ uwzglêdniony. Nie jest natomiast istotne dla S¹du Apelacyjnego dlaczego zaskar¿on¹ decyzj¹ nie
objêto ¿¹dania zakazania WZWiK stosowania porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê.
Z tych wszystkich powodów S¹d Apelacyjny dzia³aj¹c na podstawie art. 385 Kpc oddali³ apelacjê jako bezzasadn¹. […]
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