TREŒÆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZÊDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
317 - z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Johnson & Johnson Poland
Sp. z o.o. w W. i COMPOL AG S.A. w P. za ograniczaj¹ce konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . .
318 - z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w T. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. . . . . . . . .
319 - z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.
w W. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320 - z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321 - z dnia 18 lipca 2004 r. w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. w S. nad ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. w L. . . . .
322 - z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê D. za naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323 - z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Stowarzyszenie Radio-Taxi
„VIVA” w T., Stowarzyszenie Radio Taxi „EFEKT” w T., Stowarzyszenie Radio Taxi „PARTNER”
w T., Stowarzyszenie „Taksówkarze Tarnowscy” w T., Stowarzyszenie Euro Taxi w T., Radio-Taxi
„Express” s.c. w T., za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324 - wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec, lipiec, sierpieñ 2004 r. . . . . . . . . . . .

193
197
199
201
211
213

214
216

ORZECZENIA S¥DU OKRÊGOWEGO W WARSZAWIE S¥DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
325 - wyrok z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie z odwo³ania Polskiej Izby Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o.
w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . 221
326 - wykaz wyroków S¹du Ochrony Konurencji i Konsumentów wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec,
lipiec, sierpieñ 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
ORZECZENIA S¥DU NAJWY¯SZEGO
327 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty
Lotnicze” w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . .
328 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie z odwo³ania Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . .
329 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . .
330 - wyrok z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie z odwo³ania Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”
Spó³ki z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . .
331 - wykaz wyroków S¹du Najwy¿szego wydanych w miesi¹cach: kwiecieñ, maj 2004 r. . . . . . . . .

223
225
228
230
232

317
Decyzja
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. i COMPOL AG S.A. w P.
za ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RWA-13/2004)
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 antymonopolowego wszczêtego z urzêdu dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na zawarciu przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W.
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i spó³kê COMPOL AG S.A. w P. zakazanego prawem porozumienia wertykalnego ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym rynku
obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, polegaj¹cego na ograniczeniu spó³ce COMPOL prawa do okreœlania ceny sprzeda¿y
leku Eprex, poprzez ustalenie w Umowie dystrybucyjnej z dnia 23 maja 2000 r., ³¹cz¹cej ww. spó³ki, i¿ sprzeda¿ leku Eprex bêdzie
realizowana po cenach uzgodnionych ze spó³k¹ Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. 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 antymonopolowego wszczêtego z urzêdu dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uznaje siê 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 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. i spó³kê
COMPOL AG S.A. w P. zakazanego prawem porozumienia wertykalnego ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym rynku obrotu
ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, polegaj¹cego na kontrolowaniu i ograniczeniu spó³ce COMPOL zbytu leku Eprex, poprzez
ustalenie w Umowie dystrybucyjnej z dnia 23 maja 2000 r., ³¹cz¹cej ww. spó³ki, i¿ spó³ka COMPOL bêdzie oferowaæ lek Eprex
stacjom dializ, okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do umowy i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
III. 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.) 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.), dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na Johnson & Johnson
Poland Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 2.122.650 z³ (s³ownie: dwa miliony sto dwadzieœcia dwa tysi¹ce szeœæset
piêædziesi¹t z³otych), p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
IV. 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.) 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.), dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na COMPOL AG S.A. w P.
karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 33.019 z³ (s³ownie: trzydzieœci trzy tysi¹ce dziewiêtnaœcie z³otych), p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) postanowieniem z dnia 24 lipca 2003 r.,
wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie antymonopolowe w zwi¹zku z podejrzeniem:
- zawarcia przez spó³kê Johnson & Johnson Poland i spó³kê COMPOL, zakazanego prawem porozumienia wertykalnego
ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, polegaj¹cego na ograniczeniu
spó³ce COMPOL prawa do okreœlania ceny sprzeda¿y leku Eprex, poprzez ustalenie w Umowie dystrybucyjnej z dnia 23 maja 2000 r.,
³¹cz¹cej ww. spó³ki, i¿ sprzeda¿ leku Eprex bêdzie realizowana po cenach uzgodnionych ze spó³k¹ Johnson & Johnson Poland,
co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
- zawarcia przez spó³kê Johnson & Johnson Poland i spó³kê COMPOL, zakazanego prawem porozumienia wertykalnego
ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, polegaj¹cego na kontrolowaniu
i ograniczeniu spó³ce COMPOL zbytu leku Eprex, poprzez ustalenie w Umowie dystrybucyjnej z dnia 23 maja 2000 r., ³¹cz¹cej
ww. spó³ki, i¿ spó³ka COMPOL bêdzie oferowaæ lek Eprex stacjom dializ, okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do umowy, co mo¿e
stanowiæ naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Spó³ka Johnson & Johnson Poland nale¿y do œwiatowej grupy Johnson & Johnson. Prowadzi dzia³alnoœæ polegaj¹c¹
m.in. na produkcji leków i preparatów farmaceutycznych, prowadzeniu importu na potrzeby produkcji i us³ug œwiadczonych przez
Spó³kê, prowadzeniu eksportu towarów pochodz¹cych z w³asnej produkcji oraz sprzeda¿y hurtowej wyrobów farmaceutycznych.
Spó³ka odpowiada m.in. za dystrybucjê w Polsce leku o nazwie Eprex, zawieraj¹cego ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê.
Lek ten importowany jest przez Spó³kê ze Szwajcarii, a jej producentem jest spó³ka Cilag AG International, równie¿ nale¿¹ca do grupy
Johnson & Johnson.
Spó³ka COMPOL prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, której przedmiotem jest m.in. produkcja sprzêtu medycznego, sprzeda¿ hurtowa
wyrobów medycznych i farmaceutycznych, prowadzenie prywatnych stacji dializ i transport chorych. W ramach swej dzia³alnoœci, Spó³ka
zajmuje siê m.in. rozprowadzaniem w Polsce leku o nazwie Eprex, który nabywa od spó³ki Johnson & Johnson Poland.
Eprex to lek produkowany przez firmê Janssen-Cilag, który zawiera ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê. Stosowany jest
w szpitalnym leczeniu pacjentów, maj¹c na celu zastêpowanie w organizmie ludzkim niedoboru erytropoetyny. Erytropoetyna to
glikoproteinowa substancja hormonalna, wytwarzana w wiêkszoœci przez nerki, pobudzaj¹ca wytwarzanie przez komórki szpiku
krwinek czerwonych (erytrocytów). Zmniejszenie wytwarzania krwinek czerwonych, zwi¹zana z niedoborem ertyropoetyny, powoduje
niedokrwistoœæ (anemiê). U pod³o¿a niedokrwistoœci le¿y b¹dŸ niewydolnoœæ nerek b¹dŸ choroba nowotworowa. Stosowane sposoby
leczenia niedokrwistoœci to: hemodializa, paratyroidektomia, terapia androgonami, przetoczenia krwi, leczenie ludzk¹ rekombinowan¹
erytropoetyn¹. Uznaje siê, i¿ najskuteczniejsz¹ i w najmniejszym stopniu obarczon¹ skutkami ubocznymi metod¹ w leczeniu
niedokrwistoœci jest podawanie pacjentom ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny.
Jak wskazuje spó³ka Johnson & Johnson Poland, zarówno erytropoetyna alfa, jak i erytropoetyna beta maj¹ ten sam terapeutyczny
efekt i s¹ stosowane przy leczeniu anemii, spowodowanej niedoborem erytropoetyny.
Na rynku polskim oferowane s¹ dwie postaci erytropoetyny. Spó³ka Johnson & Johnson Poland dystrybuuje w Polsce
erytropoetynê alfa - pod nazw¹ handlow¹ Eprex. Drugim typem erytropoetyny oferowanym w Polsce jest erytropoetyna beta.
Jest to dystrybuowany przez spó³kê Roche Sp. z o.o. w W. lek o nazwie NeoRecormon. Na rynek polski nie zosta³a, jak dotychczas,
wprowadzona erytropoetyna gamma.
W sprawach o stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, kwesti¹ zasadnicz¹ dla wydania rozstrzygniêcia jest okreœlenie
rynku w³aœciwego w sprawie. W celu wyznaczenia rynku w³aœciwego, niezbêdne jest zatem uwzglêdnienie szczególnych cech danego
produktu (wyodrêbnienie rynku produktowego) oraz okreœlenie obszaru, na którym jest on dystrybuowany i gdzie warunki konkurencji
s¹ wystarczaj¹co jednorodne (wyodrêbnienie rynku geograficznego). Dla wyznaczenia rynku w³aœciwego konieczne jest ponadto
uwzglêdnienie aspektu pionowego (wertykalnego) rynku, a to ze wzglêdu na mo¿liwoœæ istnienia ró¿nych faz obrotu towarowego.
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Jak wyjaœniono to ju¿ wczeœniej spó³ka Johnson & Johnson Poland sprowadza do Polski i rozprowadza na terenie Polski lek
o nazwie Eprex, natomiast spó³ka Roche Polska rozpowszechnia lek o nazwie NeoRecormon. Oba leki zawieraj¹ ludzk¹ rekombinowan¹
erytropoetynê i wykorzystywane s¹ w leczeniu niedokrwistoœci, zarówno o pod³o¿u nefrologicznym, jak i onkologicznym.
Jednak¿e mamy tu do czynienia z dwoma postaciami erytropoetyny: erytropoetyn¹ alfa i erytropoetyn¹ beta. I tak: Eprex - to
erytropoetyna alfa, natomiast NeoRecormon - erytropoetyna beta.
Nale¿y zatem rozwa¿yæ, czy obie postacie erytropoetyny s¹ wzglêdem siebie substytutywne, a co za tym idzie, czy stanowi¹ jeden
rynek w ujêciu produktowym.
Dzia³anie zarówno erytropoetyny alfa (Eprex), jak i erytropoetyny beta (NeoRecormon), polega na pobudzeniu wytwarzania przez
organizm ludzki czerwonych krwinek (erytrocytów). Lek ten stosowany jest w leczeniu niedokrwistoœci. Zatem efekt kliniczny
stosowania obu tych leków (obu postaci erytropoetyny) jest identyczny. Oba te leki stosowane s¹ jedynie w leczeniu szpitalnym.
Status obu tych leków jest taki sam. Zarówno Eprex, jak i NeoRecomon nie s¹ objête cen¹ urzêdow¹, jak równie¿ nie s¹ umieszczone
w wykazie leków refundowanych. Cena Eprexu i NeoRecormonu kszta³tuje siê na poziomie 56 - 58 z³ za 1.000 IU netto.
Uzasadnione jest zatem twierdzenie, i¿ zarówno ze wzglêdu na przeznaczenie, w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, oraz cenê obie postacie
erytropoetyny (oba ww. leki) s¹ wzglêdem siebie substytutywne. Maj¹c powy¿sze na uwadze uznano, i¿ obie postaci erytropoetyny s¹
substytutywne, a wiêc leki: Eprex i NeoRecormon stanowi¹ jeden rynek produktowy. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze nale¿a³o - w ocenie
Prezesa Urzêdu - jako rynek produktowy uznaæ rynek leków zawieraj¹cych ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê.
Jak wskazano wy¿ej, drugim zasadniczym elementem rynku w³aœciwego jest kryterium geograficzne, przez co nale¿y rozumieæ
geograficzny obszar, na którym warunki konkurencji s¹ jednakowe dla wszystkich konkurentów. W tym zakresie rozwa¿ania odnoœnie
cen erytropoetyny w Polsce, warunków dostaw oraz mo¿liwoœci zaopatrywania siê w te specyfiki, przekonuj¹, i¿ mamy tu do czynienia
z rynkiem ogólnokrajowym. Ceny oraz warunki zakupu erytropoetyny s¹ identyczne w ca³ej Polsce. Nie ma wewnêtrznych barier, które
ogranicza³yby mo¿liwoœæ zakupu (dostaw) tych¿e specyfików. Przedsiêbiorcy rozprowadzaj¹cy Eprex i NeoRecormon s¹ w stanie
dostarczyæ lek do ka¿dego szpitala w Polsce w ci¹gu 24 godzin. Tym samym oczywistym jest, i¿ w³aœciwie wyznaczonym pod
wzglêdem geograficznym rynkiem jest obszar Polski. Jednoczeœnie brak jest podstaw by przyj¹æ, ¿e jest to rynek szerszy, o zasiêgu
choæby europejskim. W ka¿dym kraju obowi¹zuje bowiem inna cena na te specyfiki. Wi¹¿e siê to z ró¿n¹ polityk¹ ka¿dego kraju
w zakresie ochrony zdrowia, w tym systemem refundacji, zakresem wykorzystania tych leków czy procedurami zaopatrywania siê
w nie. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze trzeba przyj¹æ, i¿ w³aœciwym w sprawie bêdzie rynek krajowy.
Przy wyznaczaniu rynku w³aœciwego w sprawie trzeba tak¿e mieæ na uwadze aspekt pionowy (wertykalny) rynku, a to ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ istnienia ró¿nych faz obrotu towarowego. W tym przypadku istotne jest zakreœlenie faz obrotu (dystrybucji) leków zawieraj¹cych
ludzk¹ rekombinowana erytropoetynê. Leki zawieraj¹ce ludzk¹ rekombinowan¹ erytopoetynê sprowadzaj¹ do Polski dwie spó³ki: Johnson
& Johnson Poland i Roche Polska, które za poœrednictwem trzech hurtowni farmaceutycznych dostarczaj¹ lek do szpitali.
Hurtowniami tymi s¹: Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych HURTOFARM w S., spó³ka COMPOL, które
dystrybuuj¹ lek firmy Janssen - Cilag, rozprowadzany w Polsce przez spó³kê Johnson & Johnson Poland oraz spó³ka HAND - PROD
dystrybuuj¹ca lek firmy Roche.
Odbiorc¹ koñcowym tych leków s¹ zak³ady opieki zdrowotnej (szpitale, stacje dializ). Trzeba tu jednak zaznaczyæ, ¿e dostaw¹
erytropoetyny do tych odbiorców zajmuj¹ siê nie tylko hurtownie, ale równie¿ bezpoœrednio same firmy farmaceutyczne. Tak wiêc
importerzy tych leków (spó³ki: Johnson & Johnson Poland i Roche Polska) nie tylko dostarczaj¹ lek hurtowniom, ale równie¿ wystêpuj¹
na rynku jako dystrybutorzy. Odnosz¹c te rozwa¿ania do przedmiotowej sprawy, nale¿y wskazaæ, i¿ spó³ka Johnson & Johnson Poland
jest importerem leku, który wystêpuje na rynku jako dostawca hurtowy i detaliczny, a spó³ka COMPOL jest podmiotem, który jest
jednym z dwóch hurtowych odbiorców Eprexu od spó³ki Johnson & Johsnon Poland (drugim jest Hurtownia Œrodków
Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych HURTOFARM) oraz dostawc¹ leku do odbiorców finalnych.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, za rynek w³aœciwy w niniejszej sprawie nale¿y uznaæ krajowy rynek obrotu ludzk¹ rekombinowan¹
erytropoetyn¹.
Na tak okreœlonym rynku, udzia³ spó³ki Johnson & Johnson Poland, liczony udzia³em w sprzeda¿y leków zawieraj¹cych ludzk¹
rekombinowan¹ erytropoetynê, wynosi ok. (…)%. Ustalenie powy¿szego udzia³u nast¹pi³o na podstawie zestawienia wartoœci
sprzeda¿y tych leków przez dwóch dostawców, tj. spó³ki Johnson & Johnson Poland (lek Eprex) i spó³ki Roche Polska
(lek NeoRecormon).
Ustalenia Urzêdu potwierdzi³a spó³ka Johnson & Johnson Poland, która przedstawi³a Urzêdowi zestawienie o udzia³ach w rynku
erytropoetyny w latach 1995 - 2002, a Ÿród³em informacji by³a - dokonana przez Spó³kê - analiza przetargów na dostawê erytropoetyny.
Wyniki tego zestawienia pokazuj¹, ¿e w latach 2000 - 2002, udzia³ spó³ki Johnson & Johnson Poland w rynku sprzeda¿y erytropoetyny
kszta³towa³ siê na poziomie (…)%.
Prezes Urzêdu zarzuci³ stronom niniejszego postêpowania stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê na krajowym rynku
obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹, przejawiaj¹cych siê w zawarciu przez spó³kê Johnson & Johnson Poland i spó³kê
COMPOL zakazanego prawem porozumienia wertykalnego, polegaj¹cego na:
- ograniczeniu spó³ce COMPOL prawa do okreœlania ceny sprzeda¿y leku Eprex, poprzez ustalenie w Umowie dystrybucyjnej
z dnia 23 maja 2000 r., ³¹cz¹cej ww. spó³ki, i¿ sprzeda¿ leku Eprex bêdzie realizowana po cenach uzgodnionych ze spó³k¹
Johnson & Johnson Poland,
- kontrolowaniu i ograniczeniu spó³ce COMPOL zbytu leku Eprex, poprzez ustalenie w Umowie dystrybucyjnej z dnia 23 maja 2000 r.,
³¹cz¹cej ww. spó³ki, i¿ spó³ka COMPOL bêdzie oferowaæ lek Eprex stacjom dializ, okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do umowy.
Prezes Urzêdu uzna³, i¿ mamy tu do czynienia z porozumieniem o charakterze wertykalnym. Relacje handlowe dotycz¹ce
dystrybucji i sprzeda¿y leku Eprex pomiêdzy spó³k¹ Johnson & Johnson Poland i spó³k¹ COMPOL, kszta³tuje Umowa dystrybucyjna
z dnia 23 maja 2000 r. Reguluje ona m.in. kwestie kalkulowania cen i warunków p³atnoœci, warunki dostawy czy te¿ zasady gwarancji
i zwrotów.
Zgodnie zaœ z definicj¹, zawart¹ w § 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wy³¹czenia
okreœlonych porozumieñ wertykalnych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, przez porozumienie wertykalne rozumie
siê porozumienie zawierane miêdzy dwoma lub wiêcej przedsiêbiorcami, dzia³aj¹cymi - w ramach takiego porozumienia - na ró¿nych
szczeblach obrotu, których celem jest zakup, sprzeda¿ lub odsprzeda¿ towarów.
W niniejszej sprawie okolicznoœci faktyczne, jak i treœæ przedmiotowej Umowy dystrybucyjnej wype³niaj¹ treœæ powy¿szej
definicji, zatem bezsprzecznie mamy tu do czynienia z porozumieniem wertykalnym.
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Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest porozumienie, polegaj¹ce na
ustalaniu, bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów. Zakaz, o którym mowa wy¿ej ma
zastosowanie zarówno do porozumieñ zawieranych miêdzy konkurentami (porozumienia horyzontalne lub poziome), jak i zawieranych
miêdzy partnerami rynkowymi, dzia³aj¹cymi na ró¿nych szczeblach obrotu (porozumienia wertykalne lub pionowe).
Zgodnie z § 10 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie wy³¹czenia okreœlonych porozumieñ wertykalnych spod zakazu porozumieñ
ograniczaj¹cych konkurencjê - nie podlegaj¹ wy³¹czeniu spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, te zapisy porozumieñ
wertykalnych, które bezpoœrednio lub poœrednio, samodzielnie lub w powi¹zaniu z innymi okolicznoœciami, maj¹ na celu lub powoduj¹
ograniczenie prawa nabywcy do ustalania ceny sprzeda¿y przez narzucenie przez dostawcê minimalnych lub o okreœlonej wysokoœci
(sztywnych) cen sprzeda¿y towarów objêtych porozumieniem. Jakkolwiek przepisy powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia nie mog¹
tu mieæ zastosowania - z uwagi na zbyt wysoki udzia³ spó³ki Johnson & Johnson Poland (tu: dostawcy) w rynku w³aœciwym,
tj. krajowym rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹ - to jednak brzmienie ww. przepisu, wskazuje, i¿ obowi¹zuj¹ce w tym
zakresie regulacje prawne w sposób zdecydowany i jednoznaczny uznaj¹ za bezprawn¹ praktykê narzucania dystrybutorom cen
sprzeda¿y towarów, nawet gdyby udzia³y by³y ni¿sze i nie przekracza³y 30%. Pokazuje to jak bardzo restryktywnie do praktyk
ograniczania autonomii polityki cenowej podchodzi ustawodawca, upatruj¹c w nich - zreszt¹ s³usznie - najwiêksze zagro¿enie dla konkurencji.
W ocenie Prezesa Urzêdu, umowa dystrybucyjna, ³¹cz¹ca spó³kê Johnson & Johnson Poland i spó³kê COMPOL, kszta³tuje
w sposób wyraŸny obowi¹zek uzgadniania przez dystrybutora (tu: spó³kê COMPOL) cen sprzeda¿y Eprexu, oferowanego odbiorcom
koñcowym (tu: stacjom dializ), wymienionym w za³¹czniku do umowy. Wynika to z brzmienia ustêpu 1 ww. umowy, który mówi,
¿e przedmiotem umowy jest dzia³alnoœæ gospodarcza, polegaj¹ca na zakupie od Dostawcy przez Dystrybutora leku Eprex i oferowaniu
go po uzgodnionych cenach do stacji dializ okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do umowy. Przy czym Dostawc¹ jest spó³ka Johnson &
Johnson Poland, a Dystrybutorem - spó³ka COMPOL. Zapis ten w sposób jasny i bardzo precyzyjny okreœla zasady, na jakich odbywaæ
siê ma dystrybucja leku Eprex. Lek ten ma byæ kupowany w spó³ce Johnson & Johnson Poland i oferowany do wymienionych stacji
dializ po cenach uzgodnionych. Bezsprzecznie wiêc oferowana przez spó³kê COMPOL cena ma byæ uzgodniona z dostawc¹, tj. spó³k¹
Johnson & Johnson Poland. Dope³nieniem powy¿szego ogólnego zapisu, jest ust. 2 pkt 1 Umowy. Zgodnie z tym przepisem, ceny
bêd¹ kalkulowane wed³ug cennika firmowego Dostawcy obowi¹zuj¹cego w dniu sprzeda¿y; w przypadku ró¿nicy w cenie pomiêdzy
dniem z³o¿enia przez Dystrybutora ofert cenowych na przetargu (uzgodnionej z Dostawc¹) a faktyczn¹ cen¹ sprzeda¿y przekraczaj¹c¹ (…)%,
Dystrybutor otrzyma dodatkowo gratyfikacjê w postaci towaru po zakoñczeniu kontraktu w wysokoœci tej ró¿nicy.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, Prezes Urzêdu uzna³, ¿e dochodzi tu do bezpoœredniego ustalania pomiêdzy spó³k¹ Johnson & Johnson
Poland i spó³k¹ COMPOL cen sprzeda¿y leku Eprex wymienionym w za³¹czniku podmiotom. Zreszt¹ same spó³ki wyjaœni³y,
¿e dochodzi do takich sytuacji. Spó³ka Johnson & Johnson Poland zaznaczy³a przecie¿, ¿e spó³ka COMPOL uzyska odszkodowanie,
o którym by³a mowa wy¿ej, je¿eli zaakceptuje jej ofertê cenow¹. Podobnie spó³ka COMPOL, która wyjaœni³a, ¿e dochodzi do
uzgadniania cen i stwierdzi³a, ¿e „uzgodnienia, do których dosz³o pomiêdzy spó³k¹ Johnson & Johnson Poland i spó³k¹ COMPOL,
dotyczy³y tylko i wy³¹cznie jednego z elementów kalkulacyjnych ceny”.
Odnosz¹c siê do wyjaœnieñ i argumentów stron postêpowania, z³o¿onych w ramach niniejszego postêpowania
antymonopolowego, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie zas³uguj¹ one na uwzglêdnienie.
Odnoœnie zarzutu stosowania praktyki, polegaj¹cej na zawarciu przez spó³kê Johnson & Johnson Poland i spó³kê COMPOL
zakazanego prawem porozumienia wertykalnego ograniczaj¹cego konkurencjê na rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹,
polegaj¹cego na kontrolowaniu i ograniczeniu spó³ce COMPOL zbytu leku Eprex, poprzez ustalenie w Umowie dystrybucyjnej z dnia
23 maja 2000 r., ³¹cz¹cej ww. spó³ki, i¿ spó³ka COMPOL bêdzie oferowaæ lek Eprex stacjom dializ, okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do umowy.
Dowodz¹c istnienia zakazanego prawem porozumienia zawartego miêdzy spó³k¹ Johnson & Johnson Poland i spó³k¹ COMPOL,
polegaj¹cego na ograniczaniu i kontrolowaniu zbytu leku Eprex, nale¿y wyjœæ od ust. 1 Umowy dystrybucyjnej z dnia 23 maja 2000 r.,
zgodnie z którym przedmiotem tej umowy jest dzia³alnoœæ gospodarcza polegaj¹ca na zakupie od Dostawcy (spó³ki Johnson & Johnson
Poland) przez Dystrybutora (spó³kê COMPOL) leku Eprex i oferowaniu go w uzgodnionych cenach do stacji dializ okreœlonych
w za³¹czniku nr 1. W za³¹czniku tym wymieniono 18 podmiotów. Tym samym dosz³o tu do umownego zastrze¿enia, ograniczaj¹cego
swobodê spó³ki COMPOL w zakresie sprzeda¿y leku Eprex. Regulacja ust. 1 przedmiotowej umowy wyraŸnie zakreœla ramy
wspó³pracy w odniesieniu do leku Eprex. W granicach tej wspó³pracy - spó³ka COMPOL ma oferowaæ zakupywany od spó³ki Johnson
& Johnson Poland lek wymienionym w za³¹czniku podmiotom.
Maj¹c na uwadze okolicznoœci niniejszej sprawy, podnieœæ trzeba, ¿e Prezes Urzêdu nie neguje przy tym faktu, i¿ spó³ka COMPOL
prowadzi sprzeda¿ innym podmiotom oraz, ¿e nie wype³nia obowi¹zku prowadzenia sprzeda¿y wszystkim jednostkom wymienionym
w za³¹czniku. Nie oznacza to jednak - co trzeba wyraŸnie podkreœliæ - ¿e strony odst¹pi³y od uregulowañ zawartych w Umowie
dystrybucyjnej. Nie zosta³y one bowiem przez strony uchylone. Ponadto - co równie¿ jest bardzo istotne - nie ma ¿adnych przeszkód,
aby ustalenia zawarte w ust. 1 ww. umowy mia³y byæ w pewnym momencie w sposób bezwzglêdny respektowane. Nale¿y wreszcie
podnieœæ, ¿e zakazane s¹ porozumienia, których nie tylko skutkiem, ale równie¿ celem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub w inny
sposób naruszenie konkurencji.
Jak wskazano ju¿ wczeœniej, w drodze ww. porozumienia wertykalnego dochodzi zarówno do ograniczania, jak i do kontrolowania
zbytu leku Eprex, zawieraj¹cego ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê, naruszaj¹c w ten sposób zakaz zawarty w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ograniczenie zbytu, przejawia siê tu w wyeliminowaniu czêœci podmiotów ze starañ
o sprzeda¿ leku Eprex.
Uznaje siê, ¿e porozumieniem ograniczaj¹cym produkcjê (zbyt) mo¿e byæ nie tylko porozumienie horyzontalne, ale równie¿
porozumienie pionowe (wertykalne), umieszczone w umowie dystrybucyjnej.
Stwierdziæ nale¿y zatem, ¿e w oparciu o Umowê dystrybucyjn¹ z dnia 23 maja 2000 r. dochodzi do ograniczenia zbytu Eprexu,
poprzez okreœlenie krêgu podmiotów, którym spó³ka COMPOL mo¿e oferowaæ sprzeda¿ tego leku. Celem zaœ tego ograniczenia jest
wyeliminowanie spó³ki COMPOL z mo¿liwoœci sprzeda¿y Eprexu.
Wprowadzenie wiêc, w ramach wspó³pracy dystrybucyjnej pomiêdzy spó³k¹ Johnson & Johnson Poland i spó³k¹ COMPOL, takich
zapisów rodzi ograniczenia w sferze zbytu leku Eprex. W zapisie o ograniczeniu krêgu podmiotów, którym spó³ka COMPOL bêdzie
mog³a sprzedawaæ Eprex, zawiera siê jednoczeœnie kontrolowanie jego zbytu. Takie uzgodnienie: po pierwsze - wprowadza ramy
podmiotowe dla spó³ki COMPOL odnoœnie prowadzonej sprzeda¿y leku Eprex; po drugie - przekazuje spó³ce Johnson & Johnson
Poland i za jej poœrednictwem drugiemu dystrybutorowi Eprexu, tj. Hurtowni Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów Sanitarnych
HURTOFARM mo¿liwoœæ prowadzenia sprzeda¿y tego leku innym (nie wymienionym w za³¹czniku) podmiotom. Tym samym
wyznaczenie, w uzgodnieniu ze spó³k¹ COMPOL, listy podmiotów, którym ta spó³ka bêdzie prowadziæ sprzeda¿ Eprexu, pozwala
spó³ce Johnson & Johnson Poland ukszta³towaæ rynek zbytu leku i prowadzi do kontrolowania tego rynku.
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Dlatego te¿, Umowa dystrybucyjna zawarta miêdzy spó³k¹ Johsnon & Johnson Poland i spó³k¹ COMPOL, w czêœci dotycz¹cej
ograniczenia dystrybucji Eprexu, jest - w ocenie Prezesa Urzêdu - oczywistym naruszeniem konkurencji, przejawiaj¹cym siê równie¿
w zabronionym przez prawo kontrolowaniu zbytu produktu.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e w wyniku porozumienia pomiêdzy spó³k¹ Johnson & Johnson Poland i spó³k¹
COMPOL, wynikaj¹cego z Umowy dystrybucyjnej, dochodzi do ograniczania i kontrolowania zbytu leku Eprex, co w sposób oczywisty
narusza konkurencjê na rynku obrotu ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹.
W wydawanych przez Prezesa Urzêdu decyzjach nale¿y ustaliæ, czy nast¹pi³o naruszenie interesu publicznoprawnego.
W przedmiotowej sprawie, skutki stwierdzonych tu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê dotykaj¹ bardzo wielu podmiotów.
Zarówno porozumienie dotycz¹ce ustalania cen sprzeda¿y Eprexu, jak i porozumienie polegaj¹ce na ograniczaniu i kontrolowaniu
zbytu tego leku, uderza w nabywców leków zawieraj¹cych ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê, tj. szpitale, ZOZ - y, stacje dializ.
Ustalanie cen odsprzeda¿y zapobiega mo¿liwym obni¿kom cen, co w sposób ewidentny godzi w interesy ekonomiczne tych
podmiotów. Z kolei wytypowanie grupy nabywców, w stosunku do których jeden z uczestników rynku (potencjalny dostawca)
ma powstrzymaæ siê od prowadzenia sprzeda¿y produktu, doprowadza do sytuacji, w której potencjalni nabywcy musz¹ wybieraæ dany
produkt spoœród mniejszej liczby ofert.
Ograniczenia, które wynikaj¹ z przedmiotowych porozumieñ, wp³ywaj¹ te¿ generalnie na rynek obrotu lekami zawieraj¹cymi
ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê, zak³ócaj¹c mechanizmy konkurencji. Zarówno fakt ustalania cen, jak i sytuacja, gdy jeden
z podmiotów jest zobowi¹zany zrezygnowaæ ze sprzeda¿y rozprowadzanego przez siebie produktu do czêœci potencjalnych odbiorców
- w sposób bezpoœredni godz¹ w podstawowe wolnoœci gospodarcze i wprowadzaj¹ daleko id¹ce ograniczenia, które s¹ zabronione
przez ustawodawcê. Przy czym - co nale¿y podkreœliæ - nie ma ¿adnego ekonomicznego uzasadnienia dla takich ograniczeñ.
Jest zatem bezsprzecznym, i¿ w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem interesu publicznoprawnego.
Stosownie do art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ na przedsiêbiorcê,
w drodze decyzji, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10% przychodu, osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym
rok na³o¿enie kary, je¿eli przedsiêbiorca ten, choæby nieumyœlnie, dopuœci³ siê naruszenia zakazu okreœlonego w art. 5, w zakresie
niewy³¹czonym na podstawie art. 6 i art. 7, lub naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8.
Za udowodnione nale¿y uznaæ, i¿ dosz³o do zawarcia przez spó³kê Johnson & Johnson Poland i spó³kê COMPOL zakazanych
porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê. Przedsiêbiorcy ci dopuœcili siê wiêc naruszenia zakazów, o których mowa w art. 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, które nie zosta³y wy³¹czone na podstawie art. 6 i 7 tej ustawy.
Prezes Urzêdu wymierzy³ spó³ce Johnson & Johnson Poland karê w wysokoœci 450.000 euro, co stanowi równowartoœæ
2.122.650 z³, natomiast spó³ce COMPOL - karê w wysokoœci 7.000 euro, stanowi¹cej równowartoœæ 33.019 z³.
W ocenie Prezesa Urzêdu kara ta w pe³ni odpowiada stopniowi zawinienia spó³ki Johnson & Johnson Poland. Trzeba bowiem
stwierdziæ, ¿e to Spó³ka - z racji swej si³y kontraktowej (jedyny importer leku Eprex) i bardzo wysokiego udzia³u w rynku obrotu lekami
zawieraj¹cymi ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê - mia³a decyduj¹cy wp³yw na kszta³t porozumieñ zawartych ze spó³k¹ COMPOL.
Istotne jest, ¿e w niniejszej sprawie dosz³o do naruszenia dwóch zakazów. Ograniczono swobodê dystrybutora w tak wa¿nej sferze
jak¹ jest ustalanie cen odsprzeda¿y Eprexu (pkt I decyzji) i ustalono listê podmiotów, którym spó³ka COMPOL mog³a prowadziæ
sprzeda¿ Eprexu, co skutkuje ograniczeniem i kontrol¹ - skupion¹ w rêku spó³ki Johnson & Johnson Poland - zbytu tego leku (pkt II decyzji).
Takie zachowania na rynku, na którym dzia³a jedynie piêæ podmiotów, w tym dwóch importerów leków i trzech dystrybutorów,
winny byæ w sposób bezwzglêdny piêtnowane. Wobec tego kara ta winna byæ na tyle dolegliwa, by przedsiêbiorca odczu³ j¹ w sposób
wymierny. Zdaniem Prezesa Urzêdu kara w wysokoœci 2.122.650 z³ spe³ni te cele.
Niniejsza decyzja, stwierdzaj¹ca zawarcie porozumienia, musi bowiem przyczyniæ siê do zmiany polityki dystrybucyjnej Spó³ki
i to nie tylko w odniesieniu do leku Eprex, ale równie¿ i do innych specyfików, które importuje, a nastêpnie rozprowadza w Polsce.
Na³o¿enie na spó³kê COMPOL znacznie ni¿szej kary, wynika przed wszystkim z faktu, ¿e jako dystrybutor leku, mia³ mniejsze
mo¿liwoœci negocjowania warunków umowy dystrybucyjnej. Ponadto, w sposób istotny ograniczono jego swobody gospodarcze
i jego pozycja jest du¿o s³absza na rynku ni¿ spó³ki Johnson & Johnson Poland. St¹d nadmierne karanie spó³ki COMPOL jest
niezasadne. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e spó³ka ta - zawieraj¹c Umowê - dzia³a³a z rozeznaniem i powinna byæ œwiadoma
naruszenia prawa konkurencji. Oznacza to, ¿e równie¿ jej dzia³anie by³o zawinione. St¹d kara powinna byæ tak¿e i dla tego
przedsiêbiorcy dotkliwa.
W tej sytuacji Prezes Urzêdu na³o¿y³ na tego przedsiêbiorcê karê w wysokoœci 7.000 euro, stanowi¹c¹ równowartoœæ 33.019 z³.
Kara w tej wysokoœci to (…)% kary maksymalnej.
Podobnie, jak w przypadku spó³ki Johnson & Johnson Poland, równie¿ w odniesieniu do spó³ki COMPOL ma ona spe³niæ zarówno
funkcjê represyjn¹, jak i prewencyjn¹.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, orzeka siê jak w sentencji.[…]
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DECYZJA
z dnia 19 czerwca 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w T. za ograniczaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RKT-35/2004)
I. 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. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w T. dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 23c ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 1
i 2 ww. ustawy uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, bezprawne dzia³anie Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w T., polegaj¹ce na tym, i¿ § 12 ust. 1 lit. c i ust. 2 umów sprzeda¿y ciep³a zawieranych z konsumentami
stanowi, ¿e „Dostawca ma prawo wstrzymaæ dostawê ciep³a (odci¹æ dop³yw wody sieciowej lub instalacyjnej) w nastêpuj¹cych
terminach i przypadkach: c) gdy Odbiorca zalega z zap³at¹ za dostarczone ciep³o lub innych op³at wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cej
taryfy. Wstrzymanie dostawy ciep³a nast¹pi po up³ywie 14 dni od okreœlonego przez Dostawcê terminu uregulowania zaleg³ych
nale¿noœci okreœlonego w dorêczonym Odbiorcy wezwaniu do zap³aty”, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
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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.) 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, dzia³aj¹c w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okreœla siê Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w T. œrodki
usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu wykonania nakazu okreœlonego w pkt I
sentencji niniejszej decyzji, polegaj¹ce na umieszczeniu w treœci nowo zawieranych, jak i dotychczas zawartych umów sprzeda¿y
ciep³a zawieranych z konsumentami informacji zgodnych z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.).
UZASADNIENIE
W dniu 23 marca 2004 r. wszczêto z urzêdu postêpowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w zwi¹zku
z podejrzeniem podejmowania przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w T. (zwane dalej „PEC”) bezprawnych dzia³añ nosz¹cych
znamiona praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów.
W odpowiedzi na zarzuty zawarte w postanowieniu o wszczêciu postêpowania PEC stwierdzi³o, ¿e nie stosuje wzorców
umownych w zakresie umów sprzeda¿y ciep³a, a umowy zawarte z odbiorcami s¹ zgodne z ustaw¹ - Prawo energetyczne.
Zdaniem PEC zarzut stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w zwi¹zku z § 12 ust. 1 lit. c i ust. 2 zawartym
w umowach sprzeda¿y ciep³a jest bezpodstawny. W umowach zawieranych z odbiorcami znajduje siê zapis § 1 ust. 1, zgodnie z którym
dostarczanie ciep³a odbywa siê na warunkach okreœlonych przez ustawê - Prawo energetyczne i rozporz¹dzenia wykonawcze do tej ustawy.
Kwestionowany zapis § 12 w ¿aden sposób nie stanowi naruszenia art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne. Zapis zawarty
w umowach sprzeda¿y ciep³a stosowanych przez PEC odnosi siê do przewidzianego w art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zap³aty zaleg³ych i bie¿¹cych nale¿noœci i nie jest terminem wstrzymania dostawy,
liczonym od dnia w którym up³ywa termin zap³aty za dostarczone ciep³o. Ustawa - Prawo energetyczne jest podstaw¹ okreœlaj¹c¹
warunki dostarczania ciep³a, co znajduje swoje potwierdzenie w zapisie § 1 ust. 1 stosowanych umów.
Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 23a ust. 2 stanowi, ¿e za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów uwa¿a siê w szczególnoœci stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ
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wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce
w zbiorowe interesy konsumentów. Jako „sprzeczne z prawem” nale¿y kwalifikowaæ zachowania sprzeczne z nakazem zawartym
w ustawie, rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie i dla wykonania ustawy, umow¹ miêdzynarodow¹ maj¹c¹ bezpoœrednie
zastosowanie w stosunkach wewnêtrznych. Sprzeczne z prawem s¹ czyny zabronione i zagro¿one sankcj¹ karn¹, czyny zabronione
pod sankcjami dyscyplinarnymi, czyny zakazane przepisami administracyjnymi lub przepisami prawa gospodarczego publicznego,
czyny zabronione przepisami o charakterze cywilnym, sprzeczne z nakazami zawartymi w prawie cywilnym lub prawie
administracyjnym. Bezprawnoœæ jest tak¹ cech¹ dzia³ania, która polega na jego sprzecznoœci z normami prawa lub zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego, bez wzglêdu na winê, a nawet œwiadomoœæ sprawcy. Dla ustalenia bezprawnoœci dzia³ania wystarczy
ustalenie, ¿e okreœlone zachowanie koliduje z przepisami prawa. Brak cech bezprawnoœci winien, w myœl art. 6 Kc, wykazaæ
przedsiêbiorca. Wobec powy¿szego, aby okreœlone zachowanie mog³o zostaæ uznane za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów konieczne jest ³¹czne spe³nienie dwóch przes³anek:
- bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy,
- naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez to dzia³anie.
PEC w zawieranych z konsumentami umowach sprzeda¿y ciep³a w § 12 ust. 1 lit. c i ust. 2 zawar³ zapis, zgodnie z którym
„Dostawca ma prawo wstrzymaæ dostawê ciep³a (odci¹æ dop³yw wody sieciowej lub instalacyjnej) w nastêpuj¹cych terminach
i przypadkach: c) gdy Odbiorca zalega z zap³at¹ za dostarczone ciep³o lub innych op³at wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cej taryfy.
Wstrzymanie dostawy ciep³a nast¹pi po up³ywie 14 dni od okreœlonego przez Dostawcê terminu uregulowania zaleg³ych nale¿noœci
okreœlonego w dorêczonym Odbiorcy wezwaniu do zap³aty''.
Art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne mog¹ wstrzymaæ dostarczanie ciep³a
w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zap³at¹ za pobrane ciep³o albo œwiadczone us³ugi co najmniej miesi¹c po up³ywie terminu
p³atnoœci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piœmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego,
dwutygodniowego terminu do zap³aty zaleg³ych i bie¿¹cych nale¿noœci. Z powy¿szych zapisów wynika, ¿e zapisy umowy
umo¿liwiaj¹ce PEC wstrzymanie dostaw ciep³a z powodu nieuregulowania nale¿noœci s¹ bardziej rygorystyczne w stosunku do
odbiorców, ni¿ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy - Prawo energetyczne w tym zakresie. PEC w przedmiotowych umowach
zagwarantowa³o sobie mo¿liwoœæ przerwania dostawy ciep³a do odbiorcy w sytuacji, gdy nie uiœci on nale¿noœci za ciep³o po up³ywie
14 dni od okreœlonego przez Dostawcê terminu uregulowania zaleg³ych nale¿noœci okreœlonego w dorêczonym Odbiorcy wezwaniu do
zap³aty, bez uwzglêdnienia warunku, ¿e odbiorca musi byæ w zw³oce z zap³at¹ co najmniej miesi¹ca po up³ywie terminu p³atnoœci.
Jak wskazano powy¿ej ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ wstrzymania dostaw ciep³a w sytuacji, gdy odbiorca zwleka z zap³at¹
co najmniej miesi¹ca po up³ywie terminu p³atnoœci. St¹d te¿ nale¿y stwierdziæ, ¿e PEC w umowach z konsumentami w znaczny sposób
skróci³o termin zw³oki konsumenta z zap³at¹ po up³ywie którego jest uprawnione do przerwania dostaw ciep³a. W istocie, zgodnie
z treœci¹ umowy, jakakolwiek zw³oka konsumenta w zap³acie uprawnia PEC do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wstrzymania dostaw
ciep³a, poniewa¿ nie okreœlono w umowie okresu, po up³ywie którego takie dzia³ania mog¹ zostaæ podjête. Przyk³adowo mo¿na
wskazaæ, ¿e ju¿ kilkudniowe opóŸnienie konsumenta z zap³at¹ nale¿noœci za dostarczone ciep³o mo¿e spowodowaæ podjêcie przez
PEC dzia³añ zmierzaj¹cych do wstrzymania dostaw ciep³a, co jak wskazano powy¿ej sprzeczne jest z wol¹ ustawodawcy, który
wyznaczy³ w tym zakresie okres co najmniej miesi¹ca.
Nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem PEC, ¿e zapis § 1 ust. 1 umów sprzeda¿y ciep³a, zgodnie z którym dostarczanie
ciep³a odbywa siê na warunkach okreœlonych przez ustawê - Prawo energetyczne i rozporz¹dzenia wykonawcze do tej ustawy
powoduje, ¿e dzia³ania PEC nie nosz¹ znamion bezprawnoœci. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e umowa wprost zawiera
zapis odmienny od umieszczonego w art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne, co powoduje, ¿e konsument, bêd¹cy s³absz¹
stron¹ umowy w pierwszej kolejnoœci przy realizacji umowy bêdzie siêga³ do jej postanowieñ. Zapis umowy wprowadza wiêc
konsumenta w b³¹d odnoœnie sytuacji, w jakich dostawca ciep³a jest uprawniony do wstrzymania dostaw ciep³a. Po drugie § 1 ust. 1 lit.
d stwierdza, ¿e dostarczanie ciep³a odbywa siê na warunkach okreœlonych przez sam¹ umowê zawart¹ przez PEC z konsumentem.
Tym samym wszystkie jej postanowienia s¹ wi¹¿¹ce.
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St¹d te¿ dzia³ania PEC w tym wzglêdzie nale¿y uznaæ za bezprawne, poniewa¿ powy¿ej wskazane zapisy zawarte w umowach
umo¿liwiaj¹ PEC wstrzymanie dostaw ciep³a w terminach wczeœniejszych ni¿ pozwalaj¹ na to przepisy ustawy - Prawo energetyczne.
W niniejszej sprawie zosta³ naruszony interes konsumentów zaopatrywanych w ciep³o przez PEC, którzy zawarli umowy
sprzeda¿y ciep³a zawieraj¹ce ww. zapisy. Ponadto ze wzglêdu na fakt, i¿ stosowane przez PEC wzorce umowne zawieraj¹ zapisy
sprzeczne z ustaw¹ - Prawo energetyczne, ka¿dy konsument zamierzaj¹cy zawrzeæ z PEC umowê sprzeda¿y ciep³a, nara¿ony jest na to,
¿e ww. zapisy wzorca zostan¹ transponowane do umowy. St¹d te¿ powy¿sze dzia³anie PEC narusza zbiorowy interes konsumentów
i tym samym zasadne by³o podjêcie dzia³añ przewidzianych w ustawie antymonopolowej, maj¹cych na celu ochronê konsumentów.
Spe³nione zosta³y wiêc obydwie przes³anki, konieczne do uznania zachowania przedsiêbiorcy za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów.
St¹d orzeczono jak w pkt I sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w decyzji, Prezes Urzêdu mo¿e okreœliæ œrodki usuniêcia
trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W celu zapewnienia wykonania nakazu okreœlonego w pkt I
sentencji niniejszej decyzji, œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów okreœlono, jako
polegaj¹ce na umieszczeniu w treœci nowo zawieranych, jak i dotychczas zawartych umów sprzeda¿y ciep³a zawieranych
z konsumentami informacji zgodnych z zapisem art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w pkt II sentencji.[…]
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Decyzja
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w W.
za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów.
(Nr RKT-38/2004)
Na podstawie art. 23c 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.) 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,
dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów dzia³anie Telekomunikacji Polskiej S.A. w W., polegaj¹ce na bezprawnym dzia³aniu godz¹cym w zbiorowe interesy
konsumentów przy œwiadczeniu us³ugi „Pakiety internetowe TP” w taki sposób, ¿e w trakcie okresu rozliczeniowego konsumenci,
którzy zakupili okreœlon¹ iloœæ godzin miesiêcznie po³¹czeñ do internetu przez ca³¹ dobê oraz us³ugi dodatkowe, nie maj¹ mo¿liwoœci
uzyskania informacji o wykorzystanym limicie czasu po³¹czeñ internetowych i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³ynê³a skarga konsumenta, abonenta Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. (dalej
zwanej „TP”). Z treœci skargi wynika³o, ¿e konsumenci korzystaj¹cy z pakietów internetowych wprowadzonych na rynek przez TP, nie maj¹
mo¿liwoœci kontrolowania wykorzystanego czasu po³¹czeñ internetowych. TP oferuj¹c pakiety nie uwzglêdnia jakiegokolwiek licznika
czasu po³¹czeñ zainstalowanego u abonenta oraz nie udziela zainteresowanym abonentom informacji o wykorzystanym limicie po³¹czeñ w
toku okresu rozliczeniowego. Konsumenci nie mog¹ uzyskaæ informacji o ³¹cznym czasie przebywania w internecie.
W zwi¹zku z tym konsumenci nie maj¹ mo¿liwoœci kontrolowania czasu u¿ywania internetu, a TP nie powiadamia ich o wykorzystaniu
limitu czasu okreœlonego w pakiecie. Na skutek takich dzia³añ konsumenci pozbawieni mo¿liwoœci kontrolowania limitu po³¹czeñ,
po jego przekroczeniu wnosz¹ op³aty po wy¿szej cenie.
W imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu”) przeprowadzono
postêpowanie wyjaœniaj¹ce w celu wstêpnego ustalenia, czy nast¹pi³o naruszenie uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania w sprawie
zakazu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez TP, poprzez utrudnianie lub uniemo¿liwianie
konsumentom korzystaj¹cym z pakietów us³ug internetowych kontrolnego odczytu czasu korzystania z tego zakresu us³ug. Analiza
informacji, materia³ów i dokumentów zgromadzonych w toku postêpowania wykaza³a, ¿e istnia³o uzasadnione podejrzenie, ¿e TP
stosuje praktyki naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów.
W zwi¹zku z tym Prezes Urzêdu wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie w sprawie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów, polegaj¹cej na bezprawnym dzia³aniu godz¹cym w zbiorowe interesy konsumentów przy œwiadczeniu us³ugi „Pakiety
internetowe TP” w taki sposób, ¿e w trakcie okresu rozliczeniowego konsumenci, którzy zakupili okreœlon¹ iloœæ godzin miesiêcznie
po³¹czeñ do internetu przez ca³¹ dobê oraz us³ugi dodatkowe, nie maj¹ mo¿liwoœci uzyskania informacji o wykorzystanym limicie czasu
po³¹czeñ internetowych, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.
W opinii TP model wyedukowanego i rozwa¿nego konsumenta jest nie do pogodzenia ze stawianym jej zarzutem jakoby
nieudzielenie informacji o wykorzystanym limicie czasu po³¹czeñ internetowych w toku okresu rozliczeniowego narusza³o zbiorowe
interesy konsumentów, poniewa¿ konsument mo¿e kontrolowaæ czas korzystania z internetu we w³asnym zakresie, tak jak to ma
miejsce w przypadku abonentów korzystaj¹cych z internetu na zasadach ogólnych. Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów TP nie
jest zobowi¹zana do udzielania konsumentowi informacji o czasie zrealizowanych po³¹czeñ internetowych w toku okresu
rozliczeniowego, ani nie przyjê³a na siebie takiego obowi¹zku w drodze umownej. Jednoczeœnie TP oœwiadczy³a, i¿ w chwili obecnej
nie ma mo¿liwoœci technicznej realizacji us³ugi kontroli czasu po³¹czeñ do internetu w ramach pakietów internetowych.
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. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma
indywidualnych interesów konsumentów. Stosownie do art. 23a ust. 2 za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
uwa¿a siê w szczególnoœci stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców
umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc, naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce z zbiorowe
interesy konsumentów.
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S³usznie podnios³a TP, ¿e aby jej dzia³ania mog³y zostaæ zakwalifikowane na podstawie art. 23a ustawy, jako praktyka naruszaj¹ca
zbiorowe interesy konsumentów powinny one spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki:
1. dzia³ania TP w zakresie nieudzielenia informacji o wykorzystanym limicie czasu po³¹czeñ internetowych musz¹ naruszaæ zbiorowy
interes konsumentów,
2. powy¿sze dzia³ania musz¹ mieæ charakter bezprawny, albowiem przes³anka bezprawnoœci dzia³ania jest przes³ank¹ konieczn¹ do
stwierdzenia praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, przy czym bezprawnoœæ polega na obiektywnej sprzecznoœci
dzia³ania z przepisami prawa, zawieraj¹cymi pewne nakazy i zakazy okreœlonego zachowania siê.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) w art. 1 ust. 3 pkt 2 stanowi, ¿e celem
ustawy jest stworzenie warunków dla ochrony interesów u¿ytkowników telekomunikacji. Zgodnie z regulacjami tej ustawy
œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych odbywa siê na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych (art. 34 ust. 1).
Ceny us³ug telekomunikacyjnych s¹ ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów (art. 35 ust. 2). Zgodnie z art. 36 ust. 1
ustawy, operator jest obowi¹zany do rejestracji danych o wykonanych us³ugach telekomunikacyjnych, w zakresie umo¿liwiaj¹cym
ustalenie nale¿noœci za wykonanie tych us³ug oraz rozpatrzenie reklamacji. Przepis ten nak³ada na operatora obowi¹zek rejestracji danych
o wykonanych us³ugach telekomunikacyjnych w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie nale¿noœci, a tak¿e w celu rozpatrzenia reklamacji.
TP stosuje wzorzec umowy „Pakiety internetowe TP”. Konsumenci kupuj¹cy pakiety, na miarê swoich mo¿liwoœci, okreœlaj¹
i wybieraj¹ iloœæ godzin po³¹czeñ. Zakupiony przez konsumenta rodzaj us³ugi okreœlono w cennikach jako iloœæ godzin miesiêcznie
po³¹czeñ do internetu przez ca³¹ dobê oraz us³ugi dodatkowe, co jest towarem wprowadzonym przez TP na rynek. Konsument
zawieraj¹c z TP przedmiotow¹ umowê p³aci okreœlon¹ cenê za okreœlony towar. TP wprowadzaj¹c i sprzedaj¹c na rynku przedmiotowy
towar, zawiera z konsumentem cywilnoprawn¹ umowê. Jest to umowa wzajemna i dwustronnie zobowi¹zuj¹ca. Umowa okreœla
przedmiot i wartoœæ wzajemnych œwiadczeñ stron. Przy realizacji tej umowy przyjêtym jest, ¿e konsument p³aci z góry co miesi¹c
okreœlon¹ cenê za towar. TP od dnia ustalonego przez strony w umowie, zobowi¹zana jest ten towar dostarczyæ konsumentowi.
Miêdzy œwiadczeniami stron zachodzi relacja polegaj¹ca na tym, ¿e œwiadczenie jednej strony winno byæ odpowiednikiem œwiadczenia drugiej.
Wed³ug ustalonych przez TP zasad, w przypadku niewykorzystania okreœlonego w pakiecie internetowym limitu godzin na
po³¹czenia internetowe, niewykorzystana kwota przepada, albowiem nie jest zaliczana na poczet nastêpnych okresów
rozliczeniowych. W przypadku przekroczenia okreœlonego dla danego pakietu limitu czasu konsumenci pozbawieni w toku okresu
rozliczeniowego mo¿liwoœci jego kontroli, wnosz¹ dodatkowe op³aty zgodnie z cennikiem krajowych us³ug telekomunikacyjnych.
Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci TP wnosi jednorazow¹ op³atê za przy³¹czenie oraz wnosi comiesiêczny abonament
za gotowoœæ tej sieci. Nabywca przedmiotowego pakietu jest ju¿ abonentem TP i jako u¿ytkownik urz¹dzenia koñcowego, p³aci z góry
abonament za gotowoœæ sieci telekomunikacyjnej, a tak¿e wnosi op³aty za zrealizowane po³¹czenia i wybrane us³ugi dodatkowe oraz
p³aci z góry cenê wybranego pakietu internetowego. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu, wnosi op³aty za po³¹czenia
w ramach pakietu internetowego wed³ug cennika krajowych us³ug telekomunikacyjnych. U¿ytkownik urz¹dzenia koñcowego,
korzystaj¹cy z ogólnopolskiego dostêpu do internetu, ma mo¿liwoœæ ustalenia limitu jednostek taryfikacyjnych, a korzystaj¹cy
z pakietów internetowych pozbawiony jest takiej mo¿liwoœci. St¹d te¿ konsumenci, którzy zakupili towar, wiedz¹c, ¿e wykorzystali
zakupiony limit, powinni podj¹æ œwiadom¹ decyzjê, czy chc¹ korzystaæ z pakietów internetowych za zdecydowanie wy¿sze op³aty,
wed³ug cennika krajowych us³ug telekomunikacyjnych, czy te¿ po wykorzystaniu zakupionego limitu na dany okres rozliczeniowy, nie chc¹
korzystaæ z po³¹czeñ internetowych. Wed³ug TP abonent/u¿ytkownik pakietów internetowych mo¿e sam kontrolowaæ czas jednego
po³¹czenia, co nie jest uznawane w postêpowaniu reklamacyjnym. TP podnosi, ¿e nie ma mo¿liwoœci okreœlenia limitu czasu po³¹czeñ
przy œwiadczeniu us³ugi pakiety internetowe. TP nie powiadamia abonentów, nabywców przedmiotowego towaru, o wyczerpaniu
limitu czasu po³¹czeñ w czasie trwania okresu rozliczeniowego, bowiem przedmiotowe dane ukazuj¹ siê w systemie komputerowym
po zakoñczeniu okresu rozliczeniowego.
Pozbawieni mo¿liwoœci kontrolowania zakupionego limitu czasu po³¹czeñ maj¹ dwie mo¿liwoœci. Pierwsza mo¿liwoœæ: wnosz¹cy
op³atê z góry, z obawy, ¿e przekrocz¹ czas okreœlony w danym pakiecie, nie wykorzystaj¹ limitu czasu na po³¹czenia internetowe
w danym pakiecie. Nie wykorzystany, a zap³acony limit po³¹czeñ nie jest przenoszony na nastêpny okres rozliczeniowy. TP pobiera
od konsumentów, którym uniemo¿liwia kontrolowanie wykorzystanego limitu po³¹czeñ, pieni¹dze za niewykonan¹ us³ugê.
Druga mo¿liwoœæ: dop³acaj¹ do zakupionego towaru, bo nie maj¹ mo¿liwoœci kontrolowania czasu po³¹czeñ w toku okresu
rozliczeniowego albo nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e przekroczyli zakupiony limit czasu w danym pakiecie. TP tym samym uzyskuje korzyœæ,
albowiem zwiêkszaj¹ siê jej wp³ywy. W obydwu przypadkach brak mo¿liwoœci kontrolowania limitu po³¹czeñ w toku okresu
rozliczeniowego jest korzystny tylko dla TP. Jak ustalono, TP œwiadczy³a us³ugi autoryzowanego dostêpu do internetu poprzez
ogólnopolski dostêp do internetu. Konsumenci korzystaj¹cy z ogólnopolskiego dostêpu do internetu maj¹ mo¿liwoœæ limitowania
jednostek taryfikacyjnych, maj¹ mo¿liwoœæ blokowania po³¹czeñ wychodz¹cych oraz mog¹ korzystaæ z us³ugi teletaxa.
W opinii TP model wyedukowanego i rozwa¿nego konsumenta jest nie do pogodzenia ze stawianym zarzutem jakoby
nieudzielenie informacji o wykorzystanym limicie czasu po³¹czeñ internetowych w toku okresu rozliczeniowego narusza³o zbiorowe
interesy konsumentów. Wed³ug TP konsument mo¿e przecie¿ kontrolowaæ czas korzystania z internetu we w³asnym zakresie,
1
tak jak to ma miejsce w przypadku abonentów korzystaj¹cych z internetu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 22 Kc za konsumenta
uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci prawnej nie zwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Stosowana przez
TP praktyka dotyka przeciêtnego konsumenta i podnoszony przez TP argument jest bezzasadny.
Œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych odbywa siê na podstawie umowy. W przedmiotowej sprawie TP stosuje wzorzec
umowy oraz wydaje regulaminy i cenniki kreuj¹ce treœæ umów i okreœlaj¹ce prawa i obowi¹zki stron umowy, przez co maj¹ one
znaczenie wzorca umowy. Umowa okreœla przedmiot i wartoœæ wzajemnych œwiadczeñ stron. Zaufanie do umowy, mo¿noœæ polegania
przez konsumenta na treœci zawartej umowy, zw³aszcza w razie, gdy kreuje ona stosunek ci¹g³y, stanowi jej wartoœæ podstawow¹.
Przedsiêbiorca profesjonalista zobowi¹zany jest do nale¿ytej starannoœci w dziedzinie lojalnoœci kontraktowej. Przy umowach,
zawieranych nie w oparciu o indywidualne pertraktacje, ale w oparciu o wzorzec wydany przez profesjonalistê jest oczywiste,
¿e zawsze jest on zainteresowany w najkorzystniejszym dla siebie ukszta³towaniu regulacji masowo zawieranych umów.
W przedmiotowej sprawie TP za sprzedany towar pobiera od konsumentów op³aty z góry. Art. 354 § 1 Kc stanowi - d³u¿nik powinien
wykonaæ zobowi¹zanie zgodnie z jego treœci¹ i w sposób odpowiadaj¹cy jego celowi spo³eczno-gospodarczemu oraz zasadom
wspó³¿ycia spo³ecznego, a je¿eli istniej¹ w tym zakresie ustalone zwyczaje - tak¿e w sposób odpowiadaj¹cy tym zwyczajom. Nabywcy
przedmiotowego towaru pozbawieni s¹ mo¿liwoœci kontrolowania wykorzystania limitu czasu w trakcie okresu rozliczeniowego i nie
s¹ informowani o jego wykorzystaniu. Konsumenci ustalaj¹ ju¿ ten limit w momencie zawarcia umowy z TP, kupuj¹c okreœlony pakiet
internetowy oraz us³ugi dodatkowe. Tym samym okreœlony jest zakres wzajemnych œwiadczeñ stron umowy. Trudno praktykê TP
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uznaæ za zwyczaj. Zwyczaj powinien byæ zgodny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Ustalone w przedmiotowej sprawie przez TP
zasady s¹ korzystne jedynie dla niej. Nale¿yt¹ starannoœæ d³u¿nika w zakresie prowadzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej
okreœla siê przy uwzglêdnieniu zawodowego charakteru dzia³alnoœci (art. 355 § 2 Kc). TP jest profesjonalist¹ i prowadz¹c zawodowo
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na rynku us³ug telekomunikacyjnych zobowi¹zana jest do nale¿ytej starannoœci i powinna stworzyæ warunki
techniczne do nale¿ytego wykonania umów, gdzie strony okreœli³y zakres wzajemnych œwiadczeñ. W cywilnoprawnych stosunkach
istotne znaczenie ma zasada ekwiwalentnoœci œwiadczeñ zawarta w art. 487 § 2 Kc, stanowi¹cym, ¿e umowa jest wzajemna, gdy obie
strony zobowi¹zuj¹ siê w taki sposób, ¿e œwiadczenie jednej z nich ma byæ odpowiednikiem œwiadczenia drugiej. Cechê umów
wzajemnych stanowi to, ¿e ka¿da ze stron wg treœci umowy jest zobowi¹zana do œwiadczenia wobec drugiej, uznanego za
odpowiednik (równowa¿nik, ekwiwalent) tego, co sama otrzymuje. W umowach wzajemnych istnieje zatem równowaga, inaczej
mówi¹c ekwiwalentnoœæ œwiadczeñ. Konsumenci kupuj¹ przedmiotowy towar wprowadzony na rynek przez TP, a cenê uiszczaj¹ z góry
w comiesiêcznych cyklach. Równowa¿nikiem tej ceny jest wed³ug cenników TP okreœlony limit po³¹czeñ internetowych oraz us³ugi
dodatkowe. Narzucone i stosowane przez TP zasady rozliczeñ wniesionej op³aty za przedmiotowy towar nie s¹ zgodne z zasad¹
ekwiwalentnoœci œwiadczeñ. Zasady te korzystne s¹ tylko dla TP, kosztem konsumentów i stanowi¹ naruszenie art. 487 § 2 Kc, a tak¿e
godz¹ w interesy konsumentów.
Powo³ane powy¿ej przez organ antymonopolowy przepisy Kc w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym dotycz¹ wszystkich
uczestników rynku, tak¿e TP. W przedmiotowej sprawie we wzorcu umowy nie okreœlono, ¿e abonent zobowi¹zany jest do
kontrolowania czasu po³¹czeñ we w³asnym zakresie w sytuacji, gdy w ramach pakietu internetowego abonent ma ustalon¹ iloœæ
godzin po³¹czeñ internetowych oraz mo¿liwoœæ korzystania z us³ug dodatkowych. Natomiast przez TP praktykowane jest, ¿e czas
po³¹czeñ w sieci uwidoczniony jest na wykazie bilingowym, a w przypadku reklamacji us³ugi nie uznaje siê wskazañ urz¹dzeñ
stanowi¹cych w³asnoœæ abonenta. Z ustaleñ dokonanych w toku postêpowania wynika, ¿e us³ugê pakiety internetowe TP œwiadczy³a
wczeœniej poprzez tzw. wdzwaniany internet. TP jest profesjonalist¹ na rynku us³ug telekomunikacyjnych i zobowi¹zana jest do
nale¿ytej starannoœci w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. W opinii Prezesa Urzêdu, TP wprowadzaj¹c na rynek przedmiotowy towar
zobowi¹zana by³a do stworzenia warunków technicznych umo¿liwiaj¹cych nale¿yte wykonanie zawartych
z konsumentami umów, zgodnie z zasad¹ ekwiwalentnoœci œwiadczeñ. Podnoszony przez TP argument braku mo¿liwoœci
technicznych do nale¿ytego wykonywania umów nie zas³uguje na uwzglêdnienie i nie ma znaczenia, albowiem wprowadzaj¹c
przedmiotowy towar na rynek TP powinna by³a zapewniæ konsumentom tak¿e mo¿liwoœci techniczne kontroli czasu po³¹czeñ
w trakcie okresu rozliczeniowego i umo¿liwienie im uzyskania informacji o wykorzystanym limicie czasu po³¹czeñ internetowych.
W przedmiotowej sprawie uniemo¿liwienie konsumentom uzyskania powy¿szych informacji godzi w ich interes, nie zapewnia
konsumentom zagwarantowanego ustawami bezpieczeñstwa ekonomicznego.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom naruszaj¹cym zbiorowe interesy
konsumentów, co wynika z treœci art. 1 ust. 2 tej ustawy. Zbiorowy interes konsumentów oznacza, i¿ dotyczy ogó³u, a naruszenie tego
interesu mo¿e mieæ miejsce, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku, jak i wtedy,
gdy dzia³ania te wywo³uj¹ inne niekorzystne zjawiska. Ustawa w odniesieniu do konsumentów chroni ich interesy jako zjawiska
o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym. Dzia³aniami antykonsumenckimi s¹ jedynie takie dzia³ania, które dotykaj¹ sfery interesów
szerokiego krêgu uczestników rynku. Skutkami dzia³añ TP dotkniêci s¹ abonenci/konsumenci zarówno ci, którzy zakupili przedmiotowy
towar, jak i potencjalni nabywcy. Ka¿dy potencjalny abonent/konsument móg³ byæ dotkniêty sprzecznymi z prawem dzia³aniami TP.
Do stwierdzenia stosowania przedmiotowych praktyk niezbêdne jest wykazanie, i¿ bezprawne dzia³anie TP godz¹ce w interes
konsumentów, dotyczy tzw. zbiorowego interesu konsumentów. Ustawa w odniesieniu do konsumentów chroni ich interesy jako
zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym. Dzia³aniami antykonsumenckimi s¹ jedynie takie dzia³ania, które dotykaj¹ sfery
interesów szerokiego krêgu uczestników rynku. Dzia³ania TP wywo³uj¹ niekorzystne zjawiska, albowiem s¹ niezgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Dzia³ania TP naruszaj¹ prawa szerokiego krêgu konsumentów. W niniejszej sprawie mamy do
czynienia z naruszeniem interesów nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da siê do koñca zidentyfikowaæ, gdy¿ dotyczy
konsumentów, z którymi zawarto umowy jak i potencjalnych nabywców towaru. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, i¿ w niniejszej
sprawie zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów i tym samym zasadne jest podjêcie dzia³añ przewidzianych w ustawie dla
odpowiedniej ochrony konsumentów.
W opinii Prezesa Urzêdu konsumenci powinni mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ œwiadomego podejmowania decyzji i
dokonywania wyboru dóbr i us³ug, dlatego te¿ w trybie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podjêto dzia³ania w celu
zapobie¿enia sprzecznym z prawem dzia³aniom TP, godz¹cym w prawa nieograniczonej liczby konsumentów. Wobec powy¿szego,
Prezes Urzêdu przedstawione zachowanie TP uznaje za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje
zaniechanie jej stosowania.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o orzec jak w sentencji.[…]
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Decyzja
z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W.
(Nr RWA-21/2004)
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 antymonopolowego, wszczêtego na wniosek cz³onków zespo³u „Brathanki”: Pani Haliny
M., Pana Janusza M., Pana Stefana B., Pana Adama P., Pana Jacka K., Pana Grzegorza P. oraz Pana Piotra K., dzia³aj¹c w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, poprzez wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory
pod ochronê bêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenia Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia do
zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz
nagrañ mechanicznych - i nakazuje zaniechanie jej stosowania;
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b) uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, poprzez wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory
pod ochronê niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenia Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia
do zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania
- i nakazuje zaniechanie jej stosowania;
c) uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, poprzez uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du
tymi prawami na rzecz osób bêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na
wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo - telewizyjne - i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6
rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek cz³onków zespo³u
„Brathanki”, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, poprzez wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory
pod ochronê niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenia Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia
do zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie nagrañ mechanicznych
i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.;
b) uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W. pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, poprzez uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du
tymi prawami na rzecz autorów, niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania
zezwoleñ na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo - telewizyjne i stwierdza siê
zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.
III. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6
rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek cz³onków zespo³u
„Brathanki”, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza siê stosowania przez
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi
do utworów muzycznych, poprzez ograniczanie autorom swobody okreœlenia warunków sprawowania przez Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS zbiorowego zarz¹du ich prawami autorskimi w zakresie publicznych wykonañ oraz nagrañ mechanicznych,
w stopniu nieuzasadnionym potrzebami skutecznego zarz¹dzania tymi prawami.
IV. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosowanie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6
rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na wniosek cz³onków zespo³u
„Brathanki” w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W.
karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 500.000 z³ (s³ownie: piêæset tysiêcy z³otych), p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu”) wp³yn¹³ wniosek cz³onków
zespo³u „Brathanki”: Pani Haliny M., Pana Janusza M., Pana Stefana B., Pana Adama P., Pana Jacka K. Pana Grzegorza P. oraz Pana
Piotra K. (zwanych dalej: Wnioskodawcami) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego w sprawie uznania za praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê dzia³añ Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w W. (zwanego dalej „ZAiKS”). Wnioskodawcy zwrócili siê
o nakazanie ZAiKS zaniechania uzale¿niania przyjêcia utworów muzycznych pod ochronê od upowa¿nienia ZAiKS na zasadzie
wy³¹cznoœci do udzielania licencji na wykonania publiczne tych utworów, ich nagrywanie mechaniczne lub wykonywanie nadañ
radiowo-telewizyjnych.
W uzasadnieniu Wnioskodawcy podnieœli, i¿ jako organizacja zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi ZAiKS z mocy decyzji
ministra w³aœciwego w sprawach kultury posiada pozycjê monopolisty w zakresie zarz¹du prawami autorskimi. Podmiot praw
autorskich, chc¹cy korzystaæ z ochrony swoich praw, jest zmuszony do zawierania umowy z ZAiKS. W opinii Wnioskodawców ZAiKS
uzale¿nia przyjêcie pod ochronê utworów twórców niebêd¹cych jego cz³onkami od udzielania ZAiKS wy³¹cznego uprawnienia do
udzielania zezwoleñ na nagrywanie mechaniczne lub wykonywanie publiczne utworów okreœlonego twórcy. Autor oddaj¹cy ZAiKS
utwory pod ochronê jest pozbawiony mo¿liwoœci decydowania w sprawach zwi¹zanych z eksploatacj¹ swoich utworów.
We wniosku o wszczêcie postêpowania antymonopolowego i w jego uzupe³nieniu Wnioskodawcy zarzucili ZAiKS stosowanie
praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu przez to stowarzyszenie pozycji dominuj¹cej poprzez:
- wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory pod ochronê, udzielenia ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami
do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ
mechanicznych (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);
- ograniczanie autorom swobody okreœlenia warunków sprawowania przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zbiorowego zarz¹du ich
prawami autorskimi w zakresie publicznych wykonañ oraz nagrañ mechanicznych, w stopniu nieuzasadnionym potrzebami
skutecznego zarz¹dzania tymi prawami (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy);
- narzucanie uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych ZAiKS nieuzasadnione korzyœci (art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ww. ustawy);
- narzucanie uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci innym podmiotom gospodarczym kosztem
Wnioskodawców (art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy).
Cz³onkowie zespo³u „Brathanki” wnieœli o nakazanie ZAiKS zaniechania stosowania zarzucanych mu praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê oraz o na³o¿enie na ZAiKS obowi¹zku zwrotu kosztów postêpowania, z uwzglêdnieniem kosztów zastêpstwa procesowego.
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Wzi¹wszy pod uwagê powy¿sze okolicznoœci, które zdaniem Prezesa Urzêdu mog³y wskazywaæ na naruszenie przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, postanowieniem z dnia 19 wrzeœnia 2002 r. w imieniu Prezesa Urzêdu zosta³o wszczête
postêpowanie wyjaœniaj¹ce, maj¹ce na celu wstêpne ustalenie, czy poprzez dzia³ania podejmowane przez ZAiKS w zakresie
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi nast¹pi³o naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
I.Strony postêpowania.
Rozwa¿aj¹c kwestiê kompetencji Prezesa Urzêdu do rozstrzygniêcia niniejszej sprawy nale¿y mieæ na uwadze, i¿ ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów œciœle okreœla kr¹g podmiotów legitymowanych do wyst¹pienia z wnioskiem o wszczêcie
postêpowania antymonopolowego przed Prezesem Urzêdu w zwi¹zku z podejrzeniem naruszenia przepisów ww. ustawy. Zgodnie
z art. 84 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z wnioskiem o wszczêcie postêpowania antymonopolowego mo¿e wyst¹piæ przedsiêbiorca lub
zwi¹zek przedsiêbiorców, którzy wyka¿¹ swój interes prawny. Tym samym wszczêcie przez Prezesa Urzêdu postêpowania
antymonopolowego uzale¿nione jest tym samym od uprzedniego wykazania, i¿ Wnioskodawcy, którzy s¹ autorami - artystami
wykonawcami, cz³onkami zespo³u muzycznego „Brathanki”, posiadaj¹ status przedsiêbiorcy w rozumieniu ww. ustawy. W œwietle
wszystkich powy¿szych okolicznoœci zastosowanie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do oceny relacji
organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (zwanej dalej „OZZ”) z osobami, których prawami
zarz¹dzaj¹, uzale¿nione jest zatem od tego, czy obu stronom tych stosunków mo¿na przypisaæ przymiot przedsiêbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 1 ww. ustawy.
Zdaniem Prezesa Urzêdu powy¿szy warunek zosta³ w niniejszym przypadku spe³niony. Zarówno ZAiKS, jak i Wnioskodawców
nale¿y traktowaæ jak przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o czym bêdzie mowa
dalej w pkt II i III.
II.ZAiKS w œwietle definicji przedsiêbiorcy.
Zdaniem Prezesa Urzêdu OZZ nale¿y uznaæ za przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Za przedsiêbiorcê nale¿y tym samym uznaæ równie¿ skar¿one w niniejszym postêpowaniu antymonopolowym
stowarzyszenie ZAiKS, które jest tak¹ organizacj¹ i sprawuje zbiorowy zarz¹d prawami autorskimi, w oparciu o zezwolenie udzielone
decyzj¹ Ministra Kultury i Sztuki nr DP.041/Z/8/95 z dnia 1 lutego 1995 r. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z literaln¹ wyk³adni¹ pojêcia
„przedsiêbiorca” z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, biern¹ legitymacjê w postêpowaniu antymonopolowym
nale¿a³oby ograniczyæ wy³¹cznie do podmiotów œciœle spe³niaj¹cych wymogi formalnej definicji zawartej w powo³ywanym przepisie,
która przymiot przedsiêbiorcy uzale¿nia od podejmowania i prowadzenia zawodowo we w³asnym imieniu dzia³alnoœci gospodarczej,
œwiadczenia lub organizowania us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej (art. 4 pkt 1 lit. a ustawy) lub - w odniesieniu do osób
fizycznych - wykonywania zawodu we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek lub prowadzenia dzia³alnoœci w ramach wykonywania
takiego zawodu (art. 4 pkt 1 lit. b ustawy). OZZ, a wiêc równie¿ ZAiKS, nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie z art. 104 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, form¹ organizacyjno-prawn¹, w jakiej dzia³aj¹ OZZ jest forma stowarzyszenia.
Do OZZ stosuje siê przepisy prawa o stowarzyszeniach (art. 104 ust. 2 ww. ustawy). W myœl art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo
1
o stowarzyszeniach stowarzyszenia s¹ dobrowolnymi, samorz¹dnymi i trwa³ymi zrzeszeniami o celach niezarobkowych. Ich celem nie
jest prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zdaniem Prezesa Urzêdu przes¹dzenie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ¿e OZZ nie prowadz¹ dzia³alnoœci
gospodarczej nie przes¹dza o braku antymonopolowej podmiotowoœci ZAiKS. W ocenie Prezesa Urzêdu rozstrzygaj¹c
o podmiotowoœci ZAiKS w postêpowaniu antymonopolowym nale¿y w pierwszym rzêdzie wzi¹æ pod uwagê charakter prowadzonej
przez to stowarzyszenie dzia³alnoœci. Do statutowych zadañ OZZ nale¿y zbiorowe zarz¹dzanie i ochrona powierzonych im praw
autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W granicach udzielonego upowa¿nienia OZZ, w tym ZAiKS, udzielaj¹ u¿ytkownikom praw autorskich zezwoleñ na korzystanie
z utworów bêd¹cych w ich repertuarze, sprawuj¹ kontrolê nad sposobem eksploatacji praw, a tak¿e inkasuj¹ i dokonuj¹ podzia³u
miêdzy uprawnionych œrodków finansowych uzyskanych od u¿ytkowników. OZZ odgrywaj¹ istotn¹ rolê w obrocie prawami autorskimi
i pokrewnymi.
Wobec powy¿szych okolicznoœci nale¿y stwierdziæ, ¿e wykonuj¹c funkcje okreœlone w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ZAiKS œwiadczy us³ugi na rzecz autorów (bêd¹cych cz³onkami ZAiKS, nieposiadaj¹cymi takiego statusu) oraz
u¿ytkowników praw autorskich, którym ZAiKS odp³atnie udostêpnia prawa do utworów bêd¹cych w jego repertuarze. Tym samym
ZAiKS uczestniczy w wymianie handlowej, której przedmiotem s¹ prawa autorskie. Dzia³alnoœæ ZAiKS w sposób bezpoœredni wp³ywa
na poziom konkurencji na rynkach zwi¹zanych z masow¹ eksploatacj¹ dóbr niematerialnych. O faktycznym oddzia³ywaniu OZZ na rynki
zwi¹zane z obrotem dobrami intelektualnymi œwiadczy fakt, i¿ w œwiatowym piœmiennictwie antymonopolowym w³aœnie
w dzia³alnoœci OZZ upatruje siê najwiêkszych potencjalnych zagro¿eñ dla konkurencji w sferze wykonywania praw autorskich, co ma
2
uzasadniaæ ich objêcie regu³ami prawa antymonopolowego . Stanowisko Prezesa Urzêdu zbie¿ne jest z ustalonym orzecznictwem
3
antymonopolowym, które traktuje OZZ jak przedsiêbiorców na potrzeby stosowania przepisów prawa antymonopolowego . Tak¿e
w krajowym piœmiennictwie antymonopolowym uznaje siê, ¿e OZZ nale¿y traktowaæ jak przedsiêbiorców na potrzeby przepisów
4
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . Stanowisko Prezesa Urzêdu co do antymonopolowej podmiotowoœci OZZ jest zgodne
z ustalonym orzecznictwem wspólnotowym na tle art. 81 i 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (zwanego dalej
„TWE”). Zdaniem Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (zwanego dalej „ETS”) przes¹dza o tym
charakter ich dzia³alnoœci, której istot¹ jest odp³atne œwiadczenie us³ug zarówno w stosunku do podmiotów uprawnionych z tytu³u
praw zarz¹dzanych przez OZZ, jak i u¿ytkowników tych praw, co oznacza, ¿e OZZ uczestnicz¹ w gospodarczej wymianie us³ug i tym
5
samym s¹ zaanga¿owane w wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej . Za nieistotny dla oceny antymonopolowej podmiotowoœci OZZ
6
uznany zosta³ fakt, i¿ organizacje te nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku .
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e na Prezesie Urzêdu spoczywa obowi¹zek wyk³adni krajowych przepisów o ochronie konkurencji w zgodzie
z prawem Unii Europejskiej. Obowi¹zek taki jeszcze przed przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej wynika³ z art. 68 i art. 69 Uk³adu
Europejskiego, ustanawiaj¹cego stowarzyszenie miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, podpisanego w Brukseli w dniu 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). Uk³ad nakazuje Polsce zbli¿anie
istniej¹cego i przysz³ego ustawodawstwa do ustawodawstwa istniej¹cego we Wspólnocie - równie¿ w dziedzinie dotycz¹cej ochrony
konkurencji. S¹d Najwy¿szy jednoznacznie wypowiedzia³ siê w wyroku z dnia 29 maja 2001 r., i¿ obowi¹zek ten realizowany mo¿e byæ
tak przez tworzone ustawodawstwo, jak i w drodze wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. W¹tpliwoœci, co do zakresu pojêcia
7
„przedsiêbiorcy” powinny byæ rozstrzygane w oparciu o wyk³adniê funkcjonaln¹, tak aby uzyskaæ rezultat zgodny z prawem Unii Europejskiej .
W œwietle powy¿szego oczywistym jest - zdaniem Prezesa Urzêdu - ¿e ewentualne uznanie OZZ za niepodlegaj¹ce ocenie
z punktu widzenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów by³oby jednoznaczne z legalizacj¹ ex ante ich dzia³añ w œwietle prawa
konkurencji, co stanowi³oby naruszenie ci¹¿¹cych na Polsce obowi¹zków wynikaj¹cych z cz³onkostwa we Wspólnocie Europejskiej.
Uniemo¿liwia³oby bowiem praktycznie poddanie ich dzia³añ re¿imowi prawa antymonopolowego.
III. Wnioskodawcy w œwietle definicji przedsiêbiorcy.
Zdaniem Prezesa Urzêdu Wnioskodawców nale¿y uznaæ za przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Wnioskodawcy s¹ cz³onkami zespo³u muzycznego „Brathanki”. W zwi¹zku z tym ka¿dy z nich wykonuje
na w³asny rachunek i we w³asnym imieniu zawód muzyka i piosenkarza. Wnioskodawcy s¹ autorami oryginalnych utworów lub
opracowañ utworów s³owno-muzycznych (piosenek). Z tytu³u wykorzystywania tych utworów przez u¿ytkowników praw autorskich
(m.in. poprzez publiczne wykonanie, odtworzenie oraz nadawanie, wprowadzanie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie)
Wnioskodawcy uzyskuj¹, za poœrednictwem ZAiKS, stosowne wynagrodzenie autorskie. Wnioskodawcy prowadz¹ te¿ dzia³alnoœæ
koncertow¹, wykonuj¹c odp³atnie utwory muzyczne. W zwi¹zku z tym nale¿y stwierdziæ, ¿e Wnioskodawcy uczestnicz¹ w obrocie
gospodarczym, prowadz¹c we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek w sposób profesjonalny dzia³alnoœæ twórcz¹ i artystyczn¹,
nastawion¹ na osi¹ganie zysku. Opisany charakter dzia³alnoœci Wnioskodawców przes¹dza, zdaniem Prezesa Urzêdu, o mo¿liwoœci
traktowania ich jak przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
We wspólnotowym prawie konkurencji brak jest legalnej definicji „przedsiêbiorcy” na potrzeby art. 81 i 82 TWE. Ramy pojêciowe
tego terminu zosta³y ukszta³towane w orzecznictwie Komisji Europejskiej i ETS w drodze rozszerzaj¹cej interpretacji funkcjonalnej
8
przepisów TWE. Przez „przedsiêbiorcê” rozumie siê ka¿d¹ samodzieln¹ jednostkê prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ o charakterze
gospodarczym, której dzia³ania nie s¹ skierowane na zaspokajanie codziennych potrzeb, bez wzglêdu na formê prawn¹ i sposób
9
finansowania tej jednostki . Dla uznania danej osoby za przedsiêbiorcê nie ma znaczenia okolicznoœæ, czy dzia³a ona w celu osi¹gniêcia
zysku, jak równie¿ czy powsta³a w celu prowadzenia dzia³alnoœci o charakterze ekonomicznym, je¿eli tylko faktycznie prowadzi tak¹
dzia³alnoœæ komercyjn¹. Istotny jest zatem rzeczywisty skutek, jaki zachowanie danej osoby wywiera lub mo¿e wywieraæ. Komisja oraz
ETS uzna³y za przedsiêbiorców m.in. artystów - wykonawców - œpiewaków operowych w³oskiego teatru La Scala, jak równie¿
wynalazcê, dokonuj¹cego komercyjnej eksploatacji swojego wynalazku poprzez firmê, której udzieli³ licencji na swój wynalazek.
W œwietle powy¿szego oczywistym jest, ¿e uznanie przez Prezesa Urzêdu, i¿ na potrzeby stosowania przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów Wnioskodawców nale¿y traktowaæ jak przedsiêbiorców, jest zgodne z wyk³adni¹ pojêcia
„przedsiêbiorca” w europejskim wspólnotowym prawie konkurencji, w tym - zbie¿ne ze stanowiskiem przyjêtym w orzecznictwie
wspólnotowym.
Poniewa¿, jak wykazano powy¿ej, zarówno ZAiKS, jak i Wnioskodawców nale¿y traktowaæ jak przedsiêbiorców na potrzeby
stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podmioty te s¹ legitymowane do udzia³u w niniejszym
postêpowaniu w charakterze stron.
IV. Rynek w³aœciwy.
Postêpowanie w niniejszej sprawie dotyczy ograniczania Wnioskodawcom, którzy s¹ kompozytorami i artystami-wykonawcami
utworów muzycznych, swobody w zakresie zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych ich autorstwa. W wykonywaniu
tych praw w imieniu Wnioskodawców poœredniczy ZAiKS, zbiorowo nimi zarz¹dzaj¹c. Sprawowanie zbiorowego zarz¹du prawami
swoich cz³onków i innych osób powierzaj¹cych ZAiKS wykonywanie swoich praw wy³¹cznych stanowi bez w¹tpienia „us³ugê”,
mieszcz¹c¹ siê w definicji towaru z art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stosownie do ww. przepisu ustawy,
ilekroæ mowa jest o „towarach”- rozumie siê przez to rzeczy, jak równie¿ energiê, papiery wartoœciowe i inne prawa maj¹tkowe, us³ugi,
a tak¿e roboty budowlane. Szeroka definicja pojêcia „towar” z art. 4 pkt 6 ww. ustawy obejmuje równie¿ prawa na dobrach
10
niematerialnych .
Podobnie szeroko interpretuje siê pojêcie „us³ugi” w orzecznictwie Komisji Europejskiej i ETS. W decyzji w sprawie GVL, Komisja
Europejska uzna³a, ¿e us³ugê stanowi zarówno udzielanie przez OZZ licencji praw autorskich na rzecz u¿ytkowników praw, jak
11
i œwiadczenie podmiotom praw autorskich zarz¹du prawami .
Wykonywanie zbiorowego zarz¹du prawami autorskimi do utworów muzycznych stanowi wyodrêbniony rynek w³aœciwy
w wymiarze produktowym. Prawa autorskie maj¹ charakter praw wy³¹cznych skutecznych erga omnes, maj¹cych postaæ ustawowych
monopoli, w ramach których uprawniony mo¿e co do zasady swobodnie decydowaæ o sposobie eksploatacji utworów, a tak¿e
uzyskuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z nich przez osoby trzecie. W ramach swoich uprawnieñ autorzy zawieraj¹
w szczególnoœci umowy licencji przys³uguj¹cych im praw, decyduj¹c o warunkach korzystania przez osoby trzecie z materialnych
przedmiotów, w których zawarte s¹ prawa wy³¹czne. Przynale¿ne autorowi prawo do decydowania o sposobie wykorzystania jego
utworów mo¿e on realizowaæ samodzielnie, jak i poprzez wyspecjalizowane organizacje, które kolektywnie zarz¹dzaj¹ takimi prawami - OZZ.
Ka¿dy z tych dwóch sposobów wykonywania prawa ma swoiste cechy, które czyni¹ oczywistym ich niesubstytutywnoœæ.
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Prezes Urzêdu uzna³, ¿e w niniejszej sprawie rynek w³aœciwy bêdzie, od strony produktowej, stanowiæ rynek zbiorowego
zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych.
Niezbêdnym elementem rynku w³aœciwego jest jego wymiar geograficzny, oznaczaj¹cy koniecznoœæ wskazania obszaru,
na którym warunki konkurencji, maj¹ce zastosowanie do okreœlonych towarów s¹ jednakowe dla wszystkich konkurentów.
Definicja ustawowa odnosi rynek geograficzny do obszaru „na którym, ze wzglêdu na ich [towarów] rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie
barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji”
(art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która okreœla zasady zbiorowego zarz¹du prawami
autorskimi na terenie Polski, zadania te wykonuj¹ stowarzyszenia, posiadaj¹ce na podstawie decyzji ministra w³aœciwego w sprawach
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, status organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
w rozumieniu ww. ustawy. Minister udziela zezwolenia na prowadzenie takiej dzia³alnoœci organizacjom daj¹cym rêkojmiê nale¿ytego
zarz¹dzania powierzonymi prawami (art. 104 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy). ZAiKS zarz¹dza na terytorium Polski prawami autorskimi twórców
polskich oraz zagranicznych, reprezentowanych na podstawie zawieranych przez ZAiKS z OZZ dzia³aj¹cymi w innych krajach umów
o wzajemnej reprezentacji repertuarowej. Na podstawie ww. umów ZAiKS zarz¹dza prawami autorskimi bêd¹cymi w repertuarze OZZ
z obcych pañstw. Jak informuje ZAiKS na swoich stronach internetowych, „ZAiKS wspó³pracuje z blisko setk¹ stowarzyszeñ i agencji
z ca³ego œwiata, z którymi podpisa³ umowy o wzajemnej reprezentacji. Na mocy tych umów, ZAiKS reprezentuje i chroni na terenie
Polski prawa kompozytorów i autorów z innych krajów œwiata, których utwory wykorzystywane s¹ w Polsce. Na tej samej zasadzie
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chronione s¹ dzie³a polskich twórców eksploatowane poza granicami naszego kraju” .
Wskazane powy¿ej okolicznoœci przemawiaj¹ za tym, by za rynek w³aœciwy w niniejszej sprawie uznaæ krajowy rynek zbiorowego
zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych.
V. Pozycja dominuj¹ca ZAiKS na rynku w³aœciwym
ZAiKS jest najwiêksz¹ polsk¹ organizacj¹ zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi. Ze z³o¿onych w niniejszej sprawie
wyjaœnieñ oraz informacji bêd¹cych w posiadaniu Prezesa Urzêdu wynika, i¿ ZAiKS posiada pozycjê dominuj¹c¹ na rynku zbiorowego
zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów muzycznych. ZAiKS legitymuje siê umowami o zarz¹dzanie prawami autorskimi ponad
oœmiu tysiêcy twórców polskich, wydawców muzycznych oraz ponad 2,5 mln autorów i kompozytorów zagranicznych,
reprezentowanych w Polsce na podstawie ponad stu umów o wzajemnej reprezentacji repertuarowej, zawartych ze wszystkimi
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znacz¹cymi OZZ do w sumie ponad 14.000.000 utworów, czyli wiêcej ni¿ 96% ca³ego œwiatowego repertuaru . Na pozycjê rynkow¹
ZAiKS wp³ywa okolicznoœæ, i¿ stowarzyszenie to jest jedyn¹ organizacj¹ zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi w Polsce,
obejmuj¹c¹ swym dzia³aniem obszar ca³ego kraju.
Posiadanie pozycji dominuj¹cej przez ZAiKS potwierdzone zosta³o równie¿ w orzecznictwie S¹du Ochrony Konkurencji
14
i Konsumentów .
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, i¿ ZAiKS posiada pozycjê dominuj¹c¹ na krajowym rynku zbiorowego zarz¹dzania
prawami autorskimi do utworów muzycznych.
VI. Nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej przez ZAiKS.
Prezes Urzêdu rozpatrzy³ zarzut naruszenia przez ZAiKS zakazu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym poprzez:
1. wymuszanie na autorach, oddaj¹cych utwory pod ochronê, udzielenia ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami
do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ
mechanicznych, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
2. uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du tymi prawami od oddania ZAiKS w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na
wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne, co mo¿e stanowiæ naruszenie art.
8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
3. ograniczanie autorom swobody okreœlenia warunków sprawowania przez ZAiKS zbiorowego zarz¹du ich prawami autorskimi
w zakresie publicznych wykonañ oraz nagrañ mechanicznych, w stopniu nieuzasadnionym potrzebami skutecznego zarz¹dzania
tymi prawami, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ad. 1.
W ocenie Prezesa Urzêdu kwestionowane przez Wnioskodawców dzia³anie ZAiKS polegaj¹ce na wymuszaniu na autorach,
oddaj¹cych ZAiKS utwory pod ochronê, udzielenia temu stowarzyszeniu wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do tych
utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych stanowi
naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu uzna³, ¿e nie jest uzasadnione ¿¹danie przez OZZ od osób powierzaj¹cych im zarz¹d swoimi prawami autorskimi
do utworów muzycznych, upowa¿nienia OZZ do zarz¹dzania prawami na zasadzie wy³¹cznoœci w zakresie publicznego wykonania oraz
nagrañ mechanicznych, przy jednoczesnym zobowi¹zaniu autora do powierzenia tych praw na zasadzie wy³¹cznoœci. Brak jest
uzasadnienia wymuszania przez OZZ na osobach, powierzaj¹cych tym organizacjom zarz¹d prawami autorskimi do utworów
muzycznych, udzielenia upowa¿nienia do zarz¹dzania tymi prawami na okreœlonych autonomicznie przez OZZ polach eksploatacji
w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych.
Zdaniem Prezesa Urzêdu skutkiem rozpatrywanego dzia³ania jest ograniczenie, w nieuzasadnionym stopniu, osobom
powierzaj¹cym OZZ wykonywanie zarz¹du prawami, swobody prowadzenia dzia³alnoœci. Powoduje to wy³¹czenie autorom utworów
muzycznych mo¿liwoœci wyboru innej organizacji zbiorowego zarz¹dzania w zakresie publicznego wykonania lub nagrañ
mechanicznych. Uniemo¿liwia te¿ podjêcie siê indywidualnego wykonywania swoich praw do utworów w zakresie któregoœ z ww. pól
eksploatacji - podczas gdy twórca powinien mieæ swobodê decydowania, na jakich polach eksploatacji okreœlona OZZ zarz¹dza jego
prawami lub mo¿liwoœæ samodzielnego zarz¹dzania tymi prawami na wybranych polach eksploatacji.
12
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Nale¿y ponadto zauwa¿yæ, ¿e równie¿ ustawodawca w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wprowadzi³
generalnego obowi¹zku powierzania OZZ zarz¹du prawami autorskimi lub pokrewnymi, jak równie¿ generalnego obowi¹zku
poœrednictwa tych organizacji przy pobieraniu od u¿ytkowników op³at z tytu³u korzystania z praw autorskich lub pokrewnych. Wymóg
taki istnieje jedynie w odniesieniu do wymienionych wy¿ej pewnych rodzajów utworów i dóbr chronionych i tylko na niektórych
obszarach eksploatacji. Poœrednictwo OZZ nie zosta³o jednak przes¹dzone w odniesieniu do praw reprodukcji fonograficznej utworów
muzycznych. Dobitnie œwiadczy to o intencji ustawodawcy umo¿liwienia twórcom indywidualnego decydowania o sposobie
wykonywania ww. praw.
Dokonuj¹c oceny, czy w rozpatrywanej sprawie ZAiKS naruszy³ opisane wy¿ej regu³y konkurencji w wykonywaniu zbiorowego
zarz¹du prawami autorskimi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e ZAiKS stosuje odrêbne zasady sprawowania zarz¹du prawami oddaj¹cych
ZAiKS utwory pod ochronê:
a) twórców bêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia;
b) twórców, którzy nie posiadaj¹ takiego statusu.
W zwi¹zku z tym odrêbnie nale¿y rozpatrzyæ, w aspekcie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, zachowanie ZAiKS
w stosunku do ka¿dej z tych dwóch kategorii twórców.
Ad. a.
Jak zostanie to wykazane poni¿ej, do chwili obecnej ZAiKS narzuca swoim cz³onkom obowi¹zek powierzenia wy³¹cznego
upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do utworów muzycznych w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych.
Bezsporne jest, i¿ powierzenie ZAiKS wykonywania praw wed³ug kwestionowanych tu zasad jest przez ZAiKS wymuszane. Twórcy
oddaj¹cy ZAiKS prawa pod ochronê (niezale¿nie do tego, czy chc¹ byæ cz³onkami ZAiKS, czy tylko powierzyæ mu ochronê praw) musz¹
przyj¹æ warunki zarz¹du stosowanego przez ZAiKS przymusowo, tj. w sposób wymuszony si³¹ rynkow¹ tego stowarzyszenia.
Oczywiste jest, i¿ autorzy, maj¹c zapewnion¹ mo¿liwoœæ wyboru, nie skorzystaliby z us³ug OZZ, która narzuca im niekorzystne warunki
zbiorowego zarz¹du. Uzasadniony jest wiêc wniosek, i¿ warunki te s¹ przez ZAiKS narzucane. Bez znaczenia dla powy¿szej oceny jest
okolicznoœæ braku ustawowego przymusu powierzania ZAiKS pod ochronê praw autorskich s³u¿¹cych twórcom do utworów, poza
kilkoma polami eksploatacji, na których ustawa o prawie autorskimi i prawach pokrewnych wprowadza obowi¹zkowe poœrednictwo
OZZ. Jak bowiem wykazano w niniejszej decyzji zbiorowy zarz¹d nie jest substytutywny wobec innych form wykonywania praw
autorskich. Tym samym, chc¹c skutecznie wykonywaæ swoje prawa, twórcy s¹ de facto zmuszeni zawrzeæ umowê z w³aœciw¹ OZZ,
co ZAiKS poœrednio przyzna³o.
Fakt wymuszania przez ZAiKS powierzania mu przez jego cz³onków zarz¹dzania prawami do utworów muzycznych w zakresie
publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych jest bezsporny. Na podstawie zobowi¹zania organizacyjnego stosowanego przez
ZAiKS cz³onkowie tego stowarzyszenia musz¹ mu powierzyæ zarz¹d swoimi autorskimi prawami maj¹tkowymi do wszystkich
utworów, ju¿ istniej¹cych oraz powsta³ych w okresie przynale¿noœci do ZAiKS. Nie jest mo¿liwe powierzenie przez autora pod ochronê
praw autorskich do utworów w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji, np. z wy³¹czeniem nagrañ mechanicznych. Zgodnie ze
zobowi¹zaniem organizacyjnym obecnie obowi¹zuj¹cym, powierzenie obejmuje ³¹cznie prawo wyra¿ania zgody:
a) na wykonanie publiczne;
b) na nadania przewodowe i bezprzewodowe, w tym satelitarne oraz kablowe i transmisje (tak¿e równoczesne) tymi œrodkami;
c) na utrwalanie na noœnikach dŸwiêku oraz obrazu, zwielokrotnianie i rozporz¹dzanie tymi noœnikami, w tym dla publicznego
wykonania, nadania, odtwarzania, wprowadzania do obrotu najmu i dzier¿awy;
d) na utrwalanie na noœnikach dŸwiêku oraz obrazu, zwielokrotnianie i rozporz¹dzanie tymi noœnikami, w tym dla publicznego
wykonania, nadania, odtwarzania, wprowadzania do obrotu najmu i dzier¿awy.
Uniemo¿liwianie przez ZAiKS powierzenia mu wykonywania praw autorskich na tylko niektórych polach eksploatacji zosta³o
w toku postêpowania w niniejszej sprawie potwierdzone przez samo stowarzyszenie ZAiKS, które przyzna³o, ¿e wszyscy autorzy,
którzy powierzaj¹ mu zarz¹d prawami autorskimi, s¹ chronieni ³¹cznie w zakresie publicznego wykonywania oraz nagrañ
mechanicznych. ZAiKS podkreœla³o, i¿ „wszyscy autorzy, którzy powierzyli ZAiKS - owi w zarz¹d prawa autorskie s¹ chronieni ³¹cznie
w zakresie obu powy¿szych kategorii wykorzystania”. Jak podkreœla ZAiKS, „nie jest mo¿liwe powierzenie przez autora pod ochronê
praw autorskich do utworów w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji, np. z wy³¹czeniem wykonywania publicznego utworu lub
z wy³¹czeniem nagrañ mechanicznych. Takie zasady sprawowania ochrony praw autorskich zosta³y przyjête przez w³adze
Stowarzyszenia poprzez uchwalenie zobowi¹zania organizacyjnego oraz wniosku o przyjêcie twórczoœci pod ochronê.”.
Tym samym za bezsprzeczny nale¿y uznaæ fakt, i¿ przez ca³y okres, kiedy Prezes Urzêdu prowadzi³ postêpowanie w niniejszej
sprawie autorzy bêd¹cy cz³onkami ZAiKS s¹ zobligowani do udzielenia temu stowarzyszeniu wy³¹cznego upowa¿nienia do
wykonywania ich praw autorskich obejmuj¹cych publiczne wykonanie i nagrania mechaniczne. Nie mog¹ wy³¹czyæ spod zarz¹du
ZAiKS któregoœ z tych pól eksploatacji. ZAiKS nie zmieni³o swojej praktyki w tym zakresie ani bezpoœrednio po wszczêciu, ani w chwili
wydawania niniejszej decyzji.
W œwietle powy¿szych okolicznoœci nale¿y uznaæ za udowodnione bezprawne wymuszanie przez ZAiKS na autorach oddaj¹cych
utwory pod ochronê, którzy s¹ cz³onkami ZAiKS, udzielenia temu stowarzyszeniu wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami
do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych.
Ad. b.
Jak wynika z akt sprawy, obowi¹zek powierzenia wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania, na zasadzie wy³¹cznoœci, prawami do
utworów muzycznych w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych stowarzyszenie ZAiKS narzuca³o równie¿
osobom niebêd¹cym jego cz³onkami, które powierza³y ZAiKS zarz¹d swoimi prawami na zasadach okreœlonych w Regulaminie ZAiKS.
Zgodnie z przedk³adanym autorom wzorem wniosku o przyjêcie utworu pod ochronê, stosowanym przez ZAiKS do dnia 31 grudnia 2003 r.,
autor móg³ oddaæ ZAiKS pod ochronê swoje prawa wy³¹cznie po upowa¿nieniu ZAiKS na zasadzie wy³¹cznoœci do udzielania zezwoleñ
na nagrywanie mechaniczne lub wykonywanie publiczne jego utworów oraz do inkasowania wynagrodzeñ z tego tytu³u, zobowi¹zuj¹c
siê równie¿, i¿ w zakresie umocowania ZAiKS, autor nie bêdzie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ bez poœrednictwa ZAiKS. Tym samym do
dnia 31 grudnia 2003 r. ZAiKS wy³¹czy³o mo¿liwoœæ powierzenia mu przez osoby niebêd¹ce cz³onkami tego stowarzyszenia zarz¹du
prawami autorskimi tylko na wybranych polach eksploatacji.
Powy¿sze ustalenia potwierdzi³o w toku postêpowania w niniejszej sprawie samo stowarzyszenie ZAiKS, przyznaj¹c, ¿e wszyscy
autorzy, którzy powierzaj¹ mu zarz¹d prawami autorskimi, s¹ chronieni ³¹cznie w zakresie publicznego wykonywania oraz nagrañ
mechanicznych.
Bezsporne jest równie¿, i¿ ZAiKS wymusi³o na autorach niebêd¹cych jego cz³onkami powierzanie mu wykonywania praw wed³ug
kwestionowanych tu zasad, co zosta³o ju¿ dowiedzione w niniejszej decyzji.
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W zwi¹zku z powy¿szym za udowodnione nale¿y uznaæ stosowanie przez ZAiKS praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej
w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku, wskutek
wymuszania na oddaj¹cych ZAiKS utwory pod ochronê autorach niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenia wy³¹cznego
upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego
wykonania oraz nagrañ mechanicznych.
Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od dnia 1 stycznia 2004 r. stowarzyszenie ZAiKS zmieni³o zasady wykonywania zbiorowego
zarz¹du prawami twórców, którzy nie s¹ cz³onkami tego stowarzyszenia. Stosownie do treœci wprowadzonego wówczas
i stosowanego obecnie „Oœwiadczenia o powierniczym przeniesieniu na ZAiKS autorskich praw maj¹tkowych”, na podstawie którego
od dnia 1 stycznia 2004 r. autorzy niebêd¹cy cz³onkami ZAiKS powierzaj¹ temu stowarzyszeniu zarz¹d prawami, ZAiKS przyjmuje
w zarz¹d, na zasadzie powierniczej, autorskie prawa maj¹tkowe do stworzonych przez autora utworów w odniesieniu do terytorium
ca³ego œwiata, bez ograniczenia ze wzglêdu na sposób i miejsce korzystania, na zasadach przyjêtych w ZAiKS. Przeniesienie to ma
charakter wy³¹czny. Autor przyjmuje do wiadomoœci, ¿e wszelkie rozporz¹dzenia lub zobowi¹zania w zakresie objêtym niniejszym
przeniesieniem bêd¹ niewa¿ne, wobec czego ponosiæ bêdzie odpowiedzialnoœæ za szkodê wynik³¹ z ich zawarcia. Nale¿y jednak przy
tym zauwa¿yæ, ¿e stosownie do § 3 ust. 6 ww. Oœwiadczenia, autor oddaj¹cy ZAiKS utwory pod ochronê, mo¿e z³o¿yæ oœwiadczenie,
¿e z dokonanego nim przeniesienia wy³¹czone zostaj¹ wszystkie rodzaje utrwaleñ i zwielokrotnieñ wszystkich jego utworów przez czas
oznaczony. Wy³¹czenie, o którym mowa wy¿ej, wywiera skutek na koniec kwarta³u nastêpuj¹cego po tym, w którym oœwiadczenie
z³o¿ono, chyba ¿e z³o¿enie oœwiadczenia o zastrze¿eniu nastêpuje wraz ze z³o¿eniem oœwiadczenia o powierzeniu powierniczym
autorskich praw maj¹tkowych.
Oœwiadczenie rozes³ane zosta³o przez ZAiKS wszystkim twórcom, którzy podpisali wnioski o przyjêcie ich praw pod ochronê do
31 grudnia 2003 r. Obowi¹zuje ono równie¿ twórców powierzaj¹cych ZAiKS utwory pod ochronê po dniu 1 stycznia 2004 r. Wskazane
tu informacje, przekazane w toku postêpowania przez ZAiKS nie zosta³y przez Wnioskodawców zakwestionowane.
Z powy¿szych okolicznoœci wynika, ¿e od 1 stycznia 2004 r. twórcy niebêd¹cy cz³onkami ZAiKS mog¹ wybraæ miêdzy
powierzeniem temu stowarzyszeniu prawa do udzielenia ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do utworów
w zakresie wszystkich pól eksploatacji lub z wy³¹czeniem nagrañ mechanicznych. Od tego momentu stowarzyszenie ZAiKS
zaprzesta³o zatem wymuszania na autorach niebêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia, udzielenia wy³¹cznego upowa¿nienia do
zarz¹dzania prawami w zakresie nagrañ mechanicznych.
Okolicznoœæ, i¿ zaprzestano stosowania zarzucanej przedsiêbiorcy praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê stanowi podstawê wydania
decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ad. 2.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub
kilku przedsiêbiorców, poprzez uzale¿nianie zawarcia umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego œwiadczenia,
niemaj¹cego rzeczowego ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy (art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów). Ustawa nie precyzuje, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem rzeczowego lub zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem
umowy. Jednak¿e w piœmiennictwie antymonopolowym uznaje siê, i¿ zwi¹zek rzeczowy wystêpuje wtedy, gdy dane œwiadczenie
gwarantuje prawid³ow¹, zgodn¹ z wol¹ i oczekiwaniem stron realizacjê zasadniczej umowy. Uzale¿nianie zawarcia umowy od przyjêcia
lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego œwiadczenia mo¿e byæ uznane za dopuszczalne, gdy ma oparcie w typowej praktyce
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rynkowej, pod warunkiem, ¿e nie jest to zwyczaj przedsiêbiorcy dominuj¹cego .
Poniewa¿ ZAiKS odrêbnie reguluje zasady zbiorowego zarz¹du prawami:
a) twórców bêd¹cych cz³onkami tego stowarzyszenia;
b) twórców, którzy nie posiadaj¹ takiego statusu,
dokonuj¹c oceny, czy w rozpatrywanej tu sprawie ZAiKS naruszy³o art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
nale¿y oddzielnie rozpatrzyæ praktykê ZAiKS w stosunku do ka¿dej z tych kategorii twórców.
Ad. a.
Jak wynika z informacji zebranych w niniejszym postêpowaniu, do chwili obecnej ZAiKS uzale¿nia cz³onkostwo i zwi¹zane z tym
wykonywanie zbiorowego zarz¹du prawami od powierzenia ZAiKS zarz¹du prawami autorskimi do utworów muzycznych ³¹cznie
w zakresie wszystkich pól eksploatacji. Twórca nie mo¿e udzieliæ ZAiKS upowa¿nienia do zarz¹dzania jego twórczoœci¹ tylko
w odniesieniu do niektórych form wykorzystania utworów, co potwierdzi³o samo stowarzyszenie ZAiKS.
Ze stosowanego zobowi¹zania organizacyjnego ZAiKS wynika, i¿ z chwil¹ przyjêcia utworu pod ochronê, ZAiKS uzyskuje wy³¹czne
prawo udzielania zezwoleñ na wykonywanie publiczne utworu, jego nagrywania mechaniczne, nadania radiowo-telewizyjne oraz
prawo inkasowania z tych tytu³ów wynagrodzeñ autorskich oraz dochodzenie roszczeñ w tym zakresie. Oznacza to, i¿ ZAiKS nie
dopuszcza zawarcia umowy o oddanie pod ochronê utworów na jedynie niektórych polach eksploatacji. Tym samym wyklucza to
mo¿liwoœæ decydowania przez autora, w zakresie których pól eksploatacji chce, by prawa do jego utworów by³y zarz¹dzane przez ZAiKS.
Za udowodnione nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e wskutek dzia³añ ZAiKS nie jest mo¿liwe powierzenie przez cz³onka ZAiKS wykonywania
przez to stowarzyszenie praw autorskich tylko w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji, na przyk³ad z wy³¹czeniem nagrywania
mechanicznego. ZAiKS uzale¿ni³o sprawowanie zbiorowego zarz¹du prawami autorskimi do utworów muzycznych od oddania sobie w zarz¹d
³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo - telewizyjne.
Powy¿szemu zachowaniu ZAiKS zarzuca siê naruszenie zakazu uzale¿niania zawarcia umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez
drug¹ stronê innego œwiadczenia, niemaj¹cego rzeczowego ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy (art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). W œwietle ustalonych w orzecznictwie zasad oceny spraw w aspekcie naruszenia ww. zakazu,
w niniejszej sprawie zasadnicze znaczenie ma ustalenie:
- czy rozpatrywane zachowanie ZAiKS ma oparcie w typowej praktyce rynkowej, która nie jest zwyczajem przedsiêbiorcy
dominuj¹cego;
- czy powierzenie przez autora wykonywania praw autorskich ³¹cznie w zakresie ww. trzech form eksploatacji jest niezbêdne dla
prawid³owego wykonywania przez to stowarzyszenie zbiorowego zarz¹du.
Zdaniem Prezesa Urzêdu nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w omawianej sprawie nie zosta³ spe³niony ¿aden z powy¿szych warunków, co
oznacza brak przes³anek do legalizacji rozpatrywanego zachowania ZAiKS na gruncie przepisów o ochronie konkurencji.
15

Patrz: E. Modzelewska-W¹chal: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 110.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 4

208

Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoœci nale¿y stwierdziæ, i¿ miêdzy wykonywaniem zbiorowego zarz¹du prawami i obligacj¹ do
powierzenia ZAiKS wykonywania praw ³¹cznie w zakresie publicznego wykonania utworów, ich nagrywania mechanicznego oraz
nadania radiowo-telewizyjnego nie ma zwi¹zku rzeczowego, poniewa¿ OZZ mo¿e prawid³owo wykonywaæ kolektywny zarz¹d
wy³¹cznie na jednym z ww. pól eksploatacji. Natomiast uzale¿niaj¹c wykonywanie zarz¹du prawami autorskimi od ich powierzenia
³¹cznie w zakresie ww. pól eksploatacji ZAiKS wykorzystywa³ przymusow¹ sytuacjê twórców, którzy musieli korzystaæ z us³ug ZAiKS.
W œwietle powy¿szego za bezpodstawne i nieznajduj¹ce uzasadnienia z punktu widzenia prawa konkurencji nale¿y uznaæ
uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du prawami autorskimi do utworów muzycznych od oddania w zarz¹d praw ³¹cznie
w zakresie ww. pól eksploatacji. Bezprawne i sprzeczne z ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów jest stwarzanie autorom
barier, ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ wyboru zakresu powierzanych OZZ praw autorskich - w odniesieniu do sposobów korzystania z nich.
Zdaniem Prezesa Urzêdu uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du prawami autorskimi do utworów muzycznych od oddania
w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne tych utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowotelewizyjne, istotnie ogranicza mo¿liwoœæ swobodnego kszta³towania przez twórców warunków wykonywania ich praw.
Skutkiem opisanych tutaj dzia³añ ZAiKS jest równie¿ istotne ograniczenie konkurencji na rynku zbiorowego zarz¹dzania prawami
autorskimi do utworów muzycznych, uniemo¿liwiaj¹ce w praktyce powstanie konkurencji na tym rynku. Rozpatrywane praktyki ZAiKS
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wywieraj¹ negatywny wp³yw w strukturze konkurencji na rynku, hamuj¹c powstanie i rozwój konkurencji miêdzy OZZ . Dzia³anie
ZAiKS ogranicza tak¿e mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej agentom, którzy mogliby w zastêpstwie ZAiKS zarz¹dzaæ
prawami autorów na polach eksploatacji, na których nie jest konieczny zbiorowy nimi zarz¹d.
Za udowodnione nale¿y uznaæ stosowanie przez ZAiKS praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du tymi prawami na rzecz
autorów, bêd¹cych cz³onkami ZAiKS, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie publiczne utworów, ich
nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo - telewizyjne.
Ad. b.
Jak wynika z akt sprawy, uznany za naruszaj¹cy art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowi¹zek
powierzenia wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania, na zasadzie wy³¹cznoœci, prawami do utworów muzycznych jedynie ³¹cznie
w zakresie publicznego wykonania oraz nagrañ mechanicznych, ZAiKS stosowa³o równie¿ wobec osób niebêd¹cych jego cz³onkami,
które powierza³y ZAiKS zarz¹d swoimi prawami na zasadach okreœlonych w „Regulaminie udzielania ochrony utworom osób
niebêd¹cych cz³onkami ZAiKS-u”.
Zgodnie z przedk³adanym autorom wzorem wniosku o przyjêcie utworu pod ochronê, stosowanym przez ZAiKS do dnia 31 grudnia 2003 r.,
autor móg³ oddaæ ZAiKS pod ochronê swoje prawa wy³¹cznie po upowa¿nieniu ZAiKS na zasadzie wy³¹cznoœci do udzielania zezwoleñ
na nagrywanie mechaniczne lub wykonywanie publiczne jego utworów oraz do inkasowania wynagrodzeñ z tego tytu³u, zobowi¹zuj¹c
siê równie¿, i¿ w zakresie umocowania ZAiKS, autor nie bêdzie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ bez poœrednictwa ZAiKS.
Tym samym do dnia 31 grudnia 2003 r. ZAiKS wy³¹czy³ mo¿liwoœæ powierzenia mu przez osoby niebêd¹ce cz³onkami tego
stowarzyszenia zarz¹du prawami autorskimi tylko na wybranych polach eksploatacji. Powy¿sze ustalenia potwierdzi³o w toku
postêpowania w niniejszej sprawie samo stowarzyszenie ZAiKS, przyznaj¹c, ¿e wszyscy autorzy, którzy powierzaj¹ mu zarz¹d prawami
autorskimi, s¹ chronieni ³¹cznie w zakresie publicznego wykonywania oraz nagrañ mechanicznych.
W zwi¹zku z tym za udowodnione nale¿y uznaæ stosowanie przez ZAiKS praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej
w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez uzale¿nianie sprawowania zbiorowego zarz¹du tymi
prawami na rzecz autorów, niebêd¹cych cz³onkami ZAiKS, od oddania w zarz¹d ³¹cznie prawa udzielania zezwoleñ na wykonanie
publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo - telewizyjne.
Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od dnia 1 stycznia 2004 r. ZAiKS zmieni³ zasady wykonywania zbiorowego zarz¹du prawami
twórców, którzy nie s¹ cz³onkami tego stowarzyszenia. Stosownie do treœci wprowadzonego wówczas i stosowanego obecnie
„Oœwiadczenia o powierniczym przeniesieniu na ZAiKS autorskich praw maj¹tkowych”, na podstawie którego od dnia 1 stycznia 2004 r.
autorzy niebêd¹cy cz³onkami ZAiKS oddaj¹c utwory pod ochronê tego stowarzyszenia mog¹ z³o¿yæ oœwiadczenie, ¿e z dokonanego
nim przeniesienia wy³¹czone zostaj¹ wszystkie rodzaje utrwaleñ i zwielokrotnieñ wszystkich utworów przez czas oznaczony.
Wy³¹czenie, o którym mowa wy¿ej, wywiera skutek na koniec kwarta³u nastêpuj¹cego po tym, w którym oœwiadczenie z³o¿ono, chyba
¿e z³o¿enie oœwiadczenia o zastrze¿eniu nastêpuje wraz ze z³o¿eniem oœwiadczenia o powierzeniu powierniczym autorskich praw
maj¹tkowych.
Z powy¿szych okolicznoœci wynika, ¿e od 1 stycznia 2004 r., twórcy niebêd¹cy cz³onkami ZAiKS mog¹ wybraæ miêdzy
powierzeniem temu stowarzyszeniu prawa do udzielenia ZAiKS wy³¹cznego upowa¿nienia do zarz¹dzania prawami do utworów
³¹cznie w zakresie publicznego wykonania, nagrañ mechanicznych oraz nadañ radiowo - telewizyjnych lub z wy³¹czeniem nagrañ
mechanicznych. Od tego momentu ZAiKS zaprzesta³o uzale¿niaæ sprawowanie zbiorowego zarz¹du prawami autorskimi twórców
niebêd¹cych cz³onkami ZAiKS, od oddania temu stowarzyszeniu w zarz¹d ³¹cznie wszystkich ww. praw.
Okolicznoœæ, i¿ zaprzestano stosowania zarzucanej przedsiêbiorcy praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê stanowi podstawê wydania
decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ad. 3.
Wnioskodawcy zarzucaj¹ ZAiKS stosowanie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej
poprzez ograniczanie autorom swobody okreœlenia warunków sprawowania przez ZAiKS zbiorowego zarz¹du ich prawami autorskimi
w zakresie publicznych wykonañ oraz nagrañ mechanicznych, w stopniu nieuzasadnionym potrzebami skutecznego zarz¹dzania
tymi prawami.
Wobec braku - jak dot¹d - krajowego orzecznictwa antymonopolowego w sprawach relacji miêdzy OZZ a osobami oddaj¹cymi im
kolektywne wykonywanie zarz¹du prawami autorskimi, rozpatruj¹c powy¿szy zarzut Wnioskodawców, Prezes Urzêdu wzi¹³ pod
uwagê zasady wypracowane w prawie wspólnotowym.
Jak ju¿ to wielokrotnie podkreœlano w niniejszej decyzji, w prawie Unii Europejskiej nie kwestionuje siê samej istoty zbiorowego
zarz¹du - pod warunkiem, ¿e OZZ nie ogranicza uprawnieñ autora ponad to, co jest konieczne dla zapewnienia skutecznoœci swoich
dzia³añ. Uznaje siê, ¿e w przypadku kategorii utworów eksploatowanych masowo, taka forma zarz¹du gwarantuje skuteczn¹
i efektywn¹ organizacjê obrotu licencyjnego.
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Beneficjentami takiego systemu zarz¹dzania prawami s¹ zasadniczo nie tylko twórcy, ale równie¿ u¿ytkownicy praw,
którzy podpisuj¹c umowê z jednym tylko podmiotem (w³aœciw¹ OZZ) mog¹ przy ma³ym nak³adzie œrodków i czasu uzyskaæ dostêp do
ca³ego obecnego i przysz³ego repertuaru autorów, których prawami dana OZZ zarz¹dza.
OZZ s¹ w stanie efektywnie chroniæ prawa i interesy ekonomiczne swoich cz³onków jedynie przy odpowiednio szerokim
umocowaniu do wykonywania tych praw17. Nie mo¿e byæ zakazane, jako ograniczaj¹ce konkurencjê, podejmowanie przez OZZ takich
dzia³añ, które s¹ absolutnie konieczne do skutecznego osi¹gniêcia ich statutowych celów18. Za przejaw nadu¿ycia przez OZZ pozycji
rynkowej mog¹ byæ natomiast uznane tylko takie ograniczenia swobody autorów, które nie s¹ niezbêdne dla prawid³owego
wykonywania kolektywnego zarz¹du prawami.
Przeprowadzone postêpowanie w niniejszej sprawie nie dowiod³o, by ograniczanie przez ZAiKS swobody autorów w opisany
przez Wnioskodawców sposób by³o nieusprawiedliwione z punktu widzenia skutecznego zarz¹dzania prawami autorskimi. Równie¿
Wnioskodawcy nie przedstawili ¿adnych dowodów abuzywnoœci kwestionowanego przez nich zachowania ZAiKS, wyra¿aj¹c jedynie
przekonanie, ¿e takie dzia³anie narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Niew¹tpliwie jednak samo tylko
subiektywne przekonanie Wnioskodawców o bezprawnoœci dzia³ania skar¿onego przedsiêbiorcy nie stanowi jeszcze dowodu w sprawie.
Prezes Urzêdu nie podzieli³ stanowiska Wnioskodawców, wed³ug których ZAiKS powinien umo¿liwiaæ autorom okreœlanie
warunków oddania utworów pod ochronê odnoœnie udzia³u w zyskach od udzielonych licencji, czy te¿ umo¿liwienia czasowego
wy³¹czenia korzystania z wszystkich b¹dŸ poszczególnych pól eksploatacji.
Zdaniem Prezesa Urzêdu ju¿ z samej istoty zbiorowego zarz¹dzania wynika koniecznoœæ pewnej uniformizacji zasad wykonywania
praw przez OZZ, które odbywa siê zasadniczo w oparciu o licencje generalne uprawniaj¹ce u¿ytkowników do korzystania z ka¿dego
dzie³a znajduj¹cego siê w œwiatowym repertuarze danej OZZ. Licencja taka okreœla jednakowe warunki do korzystania z dzie³ danej
kategorii. Warunki udzielanej przez OZZ licencji generalnej nie podlegaj¹ negocjacjom, w wyniku czego jej zawarcie nastêpuje de facto
na zasadzie przyst¹pienia do umowy. W ramach wykonywania zbiorowego zarz¹du OZZ nie udziela zezwolenia na wykorzystanie
poszczególnych utworów konkretnego twórcy, tylko generalnego zezwolenia na wykorzystanie ca³ego repertuaru OZZ.
W zwi¹zku z tym, ¿e zasady pobierania przez organizacjê wynagrodzeñ autorskich oraz ich podzia³u musz¹ zak³adaæ znaczne
uogólnienia, mechanizm zbiorowego zarz¹dzania w bardzo ograniczonym zakresie zdolny jest uwzglêdniaæ indywidualne cechy
utworów tworz¹cych repertuar.
W ten w³aœnie sposób swoje zadania wykonuje ZAiKS. Dowodz¹ tego przedstawione przez ZAiKS wzory umów licencyjnych,
na podstawie których ZAiKS licencjonuje u¿ytkownikom powierzone mu prawa. Tego typu licencje okreœlaj¹ na ogó³ jednakowe
warunki do korzystania z dzie³ danej kategorii. Brak jest zatem bezpoœredniego zwi¹zku miêdzy wynagrodzeniem uiszczanym przez
u¿ytkownika, a faktycznym zakresem eksploatacji utworów19.
Na dokonan¹ przez Prezesa Urzêdu ocenê niniejszej sprawy istotnie wp³yn¹³ fakt, i¿ zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, OZZ s¹ zobowi¹zane do jednakowego traktowania praw swoich cz³onków oraz innych podmiotów
przez siebie reprezentowanych w zakresie zarz¹dzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony.
Przepis ten wyra¿a zasadê identycznego traktowania wszystkich podmiotów reprezentowanych przez OZZ. Zgodnie z powy¿sz¹
zasad¹, reprezentowani przez OZZ twórcy musz¹ byæ traktowani jednakowo i nie mog¹ byæ nawet w najmniejszym stopniu
dyskryminowani. Obowi¹zek równego traktowania dotyczy w szczególnoœci kwot tantiem otrzymywanych przez autorów chronionych
przez OZZ. Obowi¹zek równego traktowania autorów przez ich OZZ wyra¿a równie¿ powo³ywane wy¿ej orzecznictwo wspólnotowe20.
Zdaniem Prezesa Urzêdu powy¿sze okolicznoœci przemawiaj¹ za uznaniem, ¿e brak mo¿liwoœci wyboru przez autora warunków
licencji jego utworów udzielnych przez ZAiKS u¿ytkownikom wed³ug wiêcej ni¿ jednego schematu, nie jest sprzeczny z ustaw¹
o ochronie konkurencji i konsumentów. Za sprzeczn¹ z regu³ami konkurencji nie mo¿e byæ uznana uniformizacja finansowych
warunków, na jakich ZAiKS zarz¹dza prawami autorów.
Prezes Urzêdu podzieli³ stanowisko ZAiKS, i¿ brak jest podstaw do ¿¹dania umo¿liwienia autorom wy³¹czania ze zbiorowego
zarz¹du poszczególnych utworów b¹dŸ zastrzegania koniecznoœci kontaktowania siê zwi¹zków z danym uprawnionym w celu
ustalenia warunków licencji.
Zbiorowy zarz¹d prawami autorskimi funkcjonuje w oparciu o stale aktualizowan¹ miêdzynarodow¹ listê autorów, kompozytorów
i wydawców, prowadzon¹ przez szwajcarski zwi¹zek SUISA. W oparciu o tê listê na ca³ym œwiecie udzielane s¹ licencje obejmuj¹ce
rocznie miliony operacji. Na ww. liœcie nie mo¿na umieœciæ ograniczeñ polegaj¹cych na wy³¹czeniu ze zbiorowego zarz¹du
poszczególnych utworów, na której takie ograniczenia mog¹ dotyczyæ jedynie pewnej w¹skiej kategorii uprawnieñ, np. pierwszego
utrwalenia czy prawa synchronizacji, tj. w³¹czenie utworu do filmu. W takim zakresie równie¿ ZAiKS dozwala twórcom wp³ywaæ na
wykonywany przez siebie zarz¹d ich prawami. Brak jest jednak mo¿liwoœci umieszczenia na ww. liœcie zastrze¿eñ odnoœnie
koniecznoœci indywidualnej negocjacji warunków wykorzystania poszczególnych utworów. Powy¿sze wyjaœnienia ZAiKS s¹ zbie¿ne
z ustalonym orzecznictwem wspólnotowym, w którym uznaje siê za uzasadnione ¿¹danie przez OZZ przeniesienia praw do wszystkich
utworów w ramach danej kategorii utworów i na okreœlonym polu eksploatacji21. Z aktualnego orzecznictwa wspólnotowego wynika,
¿e ingerencja organów antymonopolowych w relacje miêdzy OZZ a autorów i artystów - wykonawców jest uzasadniona, gdy OZZ
w sposób nieuzasadniony ró¿nicuj¹ osoby, których prawami zarz¹dzaj¹22, lub nadmiernie ograniczaj¹ swobodê cz³onków do okreœlania
zakresu pól eksploatacji, na jakich oddaj¹ OZZ wykonywanie swoich praw wy³¹cznych23. Skuteczna kontrola przez Prezesa Urzêdu
zachowañ OZZ poprzez kontrolê wymienionych kwestii odpowiednio kszta³tuje warunki sprawowania przez OZZ zarz¹du prawami w
sposób zapewniaj¹cy twórcom odpowiedni¹ swobodê wykonywania swoich praw.
17
18

19
20
21
22

23

Wyrok ETS z dnia 27 marca 1974 r. w sprawie nr 127/73 BRT przeciwko SABAM i FONIOR.
Wyrok ETS z dnia 13 lipca 1989 r. w sprawie nr 395/87 Ministçre Public przeciwko Tournier [1989] ECR 2521, par. 31. Powy¿sze nale¿y odnieœæ
jednakowo zarówno do relacji OZZ z u¿ytkownikami praw autorskich, jak i do relacji OZZ z osobami, których prawami zarz¹dzaj¹.
M. Bukowski: op. cit., s. 178.
Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie GEMA, Decyzja Komisji z 29 paŸdziernika 1981 r. w sprawie nr IV/29.839 GVL.
D. Wood: op. cit., s.7.
Por. m.in.: Decyzja Komisji z dnia 29 paŸdziernika 1981 r. w sprawie nr IV/29.839 GVL oraz wyrok ETS z dnia 2 marca 1983 r. w sprawie nr 7/82 GVL
przeciwko Komisji.
Por.: powo³ywane wielokrotnie decyzje Komisji w sprawie GEMA.
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Równie¿ w niniejszej sprawie, poprzez ingerencjê w zachowanie ZAiKS, w ramach zakreœlonych w pkt VI a i b, niniejszej decyzji,
mo¿liwe jest osi¹gniêcie skutków, które Wnioskodawcy chcieliby uzyskaæ poprzez ograniczenie OZZ uprawnienia do samodzielnego
decydowania o warunkach upowa¿nienia do wykonywania praw autorskich. Postulat umo¿liwienia twórcom swobodnego
decydowania o udzielaniu licencji w okresie, kiedy promowane s¹ pierwsze nagrania mechaniczne spe³nia przyznane autorom
niebêd¹cym cz³onkami ZAiKS uprawnienie oœwiadczenia o nieprzenoszeniu na ZAiKS praw do utrwaleñ i zwielokrotnieñ utworów.
W opinii Prezesa Urzêdu zaprzestanie przez ZAiKS zachowañ, które w pkt VI a i b niniejszej decyzji zosta³y uznane za praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê zwiêkszy swobodê twórców, umo¿liwiaj¹c im decydowanie o warunkach zbiorowego zarz¹du ich prawami
z poszanowaniem dla ich ustawowych uprawnieñ, wynikaj¹cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zgodnie
z zasadami konkurencji wynikaj¹cymi z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jak wynika z powy¿szego, nie zosta³o dowiedzione, by ograniczanie autorom przez ZAiKS swobody okreœlenia warunków
sprawowania przez ZAiKS zbiorowego zarz¹du prawami autorskimi stanowi³o praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê.
Nie mo¿na tym samym uznaæ, by skutkiem skar¿onych dzia³añ ZAiKS by³o nieuzasadnione ograniczenie swobody dzia³alnoœci
gospodarczej Wnioskodawców lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Zachowanie ZAiKS polegaj¹ce na ograniczaniu autorom
swobody okreœlenia warunków sprawowania przez ZAiKS zbiorowego zarz¹du ich prawami autorskimi w zakresie publicznych
wykonañ oraz nagrañ mechanicznych, w stopniu nieuzasadnionym potrzebami skutecznego zarz¹dzania tymi prawami nie narusza
zakazu okreœlonego art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec powy¿szych okolicznoœci nale¿y uznaæ, i¿ ZAiKS nie stosuje praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej w art. 8
ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
VII. Naruszenie interesu publicznego.
W niniejszej sprawie dowiedziono, i¿ ZAiKS stosuje praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê istotnie ograniczaj¹c w stopniu
nieuzasadnionym zagwarantowan¹ ustawowo swobodê twórców do samodzielnego decydowania o sposobie wykonywania ich praw
autorskich. Praktyki ZAiKS wp³ywaj¹ w sposób istotny na stan konkurencji na rynku zarz¹dzania prawami autorskimi do utworów
muzycznych, hamuj¹c proces powstawania konkurencji na tym rynku miêdzy ró¿nymi stowarzyszeniami zbiorowo zarz¹dzaj¹cymi
prawami autorskimi. Stosowanie przez ZAiKS praktyk uniemo¿liwiaj¹cych twórcy zró¿nicowanie sposobu wykonywania swoich praw
na poszczególnych polach eksploatacji utworów i powierzenie ich w czêœci innym OZZ, wyspecjalizowanym agentom lub samodzielne
ich wykonywanie uniemo¿liwia swobodne ukszta³towanie siê najbardziej optymalnego sposobu zarz¹dzania prawami na ka¿dym
z tych pól24. W obecnej sytuacji to nie twórcy, tylko dominuj¹cy na rynku ZAiKS decyduje jako jedyny o tym, w zakresie jakich pól
eksploatacji zarz¹d prawami jest wykonywany zbiorowo. Twórca nie mo¿e wybraæ innego sposobu wykonywania jego praw, nawet
gdyby w jego ocenie by³ on bardziej efektywny i lepiej chroni³ jego interesy prawne i ekonomiczne.
W tym stanie rzeczy bezsprzeczne jest w ocenie Prezesa Urzêdu, i¿ w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem
interesu publicznego.
VIII. Kara pieniê¿na.
Za udowodnione nale¿y uznaæ, i¿ dosz³o do naruszenia przez ZAiKS okreœlonego w art. 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zakazu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej w sposób okreœlony w sentencji niniejszej decyzji. Charakter i uci¹¿liwoœæ
stosowanych przez ZAiKS praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w pe³ni uzasadniaj¹, zdaniem Prezesa Urzêdu, na³o¿enie na tego
przedsiêbiorcê kary pieniê¿nej.
W ocenie Prezesa Urzêdu, charakter praktyk, których dopuœci³o siê stowarzyszenie ZAiKS w pe³ni uzasadnia na³o¿enie na nie kary
pieniê¿nej. Zakwestionowane przez Prezesa Urzêdu zasady wykonywania zbiorowego zarz¹du pozostaj¹ w jawnej sprzecznoœci
z wieloletni¹ praktyk¹ OZZ w innych krajach. Sprzecznoœæ z regu³ami konkurencji ¿¹dania od twórców przez OZZ powierzenia
wykonywania praw na wszystkich polach eksploatacji - co udowodniono ZAiKS w niniejszej decyzji - zosta³a stwierdzona
w rozstrzygniêciach krajowych25 i wspólnotowych26 instytucji chroni¹cych konkurencjê. Tak¿e w powszechnie dostêpnym
piœmiennictwie27 - równie¿ krajowym28 - w sposób jasny i wyczerpuj¹cy opisane zosta³y obowi¹zuj¹ce tendencje w europejskim
orzecznictwie antymonopolowym, niepozostawiaj¹ce w¹tpliwoœci co do sprzecznoœci dzia³añ ZAiKS z obowi¹zuj¹cymi standardami
ochrony uprawnieñ autora. Powszechnoœæ g³osów o nielegalnoœci tego typu praktyk musia³a wzbudziæ refleksjê ZAiKS co do zgodnoœci
z prawem podejmowanych przez to stowarzyszenie dzia³añ. Zw³aszcza, ¿e dzia³alnoœæ jego ma charakter w znacznym stopniu
miêdzynarodowy i opiera siê na wzajemnych kontaktach z innymi OZZ, których cz³onków ZAiKS reprezentuje na terenie Polski. Jest zdaniem Prezesa Urzêdu - oczywiste, ¿e kontakty z zagranicznymi OZZ musia³y dawaæ ZAiKS wiedzê o aktualnych od kilkudziesiêciu lat
standardach prowadzenia zbiorowego zarz¹du, obowi¹zuj¹cych w prawie wspólnotowym, a tak¿e o tendencjach œwiatowych w tym
wzglêdzie.
Maj¹c na uwadze znaczny stopieñ naruszenia interesu publicznoprawnego, organ antymonopolowy postanowi³ na³o¿yæ na ZAiKS
karê w wysokoœci 500.000 z³.
24

25

26

27

28

Jak podkreœla siê w literaturze przedmiotu, jedn¹ z podstawowych zasad prawa w³asnoœci intelektualnej jest oparte na prawie zakazowym
indywidualne prawo wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych. „Ka¿da inna forma wykonywania tych praw ma charakter wyj¹tkowy
i w zwi¹zku z tym powinna mieæ zastosowanie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Patrz: M. Bukowski: op. cit., s. 177 i nast.
Por. m.in.: Decyzja irlandzkiego Urzêdu ds. Konkurencji Nr 326 z dnia 18 maja 1994 r., par. 62; United States District Court Southern District of New York
(White Plants), orzeczenie z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie U.S.A. przeciwko American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)
[Civ. Action No. 41-1395(WCC)].
Por.: Decyzje Komisji z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie GEMA; Dz. Urz. WE z dnia 20 czerwca 1971 r. Nr L 134, s 15; z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie
nr IV/26.760 GEMA (II); Dz. Urz. WE z dnia 24 lipca 1972 r. Nr L 166, s 22; z dnia 29 paŸdziernika 1981 r. w sprawie nr IV/29.839 GVL; z dnia 4 grudnia 1981 r.
w sprawie GEMA (III); Dz. Urz. WE z dnia 8 kwietnia 1982 r. nr L 094, s. 12; z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie COMP/C2/37.219 Banghalter/Homem
Christo przeciwko SACEM, wyroki ETS z 2 marca 1983 r. w sprawie C-7/82 GVL przeciwko Komisji oraz z dnia 27 marca 1974 r.
w sprawie C-127/73 BRT przeciwko SABAM i FONIOR.
Por. m.in.: H. Ungerer: op. cit.; D. Wood: op. cit., M. Möller: op. cit.; R. Whish: Competition Law. Fourth Edition, Butterworths 2001; D. G. Goyder: EC
Competition Law, Oxford 1998, s. 362 i nast.
Por. m.in.: M. Walerjan: op. cit.; M. Kêpiñski: op. cit.; s. 550 i nast.; A. Matlak: Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, [w:]
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej Nr 79; Kraków 2002, s. 355 i nast.
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Wa¿¹c wysokoœæ nak³adanej kary Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê istotn¹ rolê ZAiKS, podobnie jak innych OZZ, w organizacji
œwiatowego obrotu prawnoautorskiego. Istnienie zdrowych zasad konkurencji na tym polu jest istotne z punktu widzenia rozwoju
wspó³czesnej gospodarki, która w znacznym stopniu opiera jest na wykorzystywaniu praw w³asnoœci intelektualnej (w tym praw autorskich)29.
W œwiatowym piœmiennictwie antymonopolowym w³aœnie w dzia³alnoœci OZZ upatruje siê najwiêkszego potencjalnego zagro¿enia dla
konkurencji w sferze wykonywania praw autorskich30. Taka sytuacja niew¹tpliwie zaistnia³a w niniejszym przypadku.
Na wysokoœæ kary wywiera równie¿ wp³yw okolicznoœæ, ¿e stwierdzone niniejsz¹ decyzj¹ nadu¿ywanie przez ZAiKS pozycji
dominuj¹cej ma charakter d³ugotrwa³y i ci¹g³y. ZAiKS nie umo¿liwia³ twórcom w swojej dotychczasowej praktyce powierzenia
wykonywania praw na tylko niektórych polach eksploatacji.
Wobec powy¿szego kara ta winna byæ na tyle dolegliwa, by ZAiKS odczu³ j¹ w sposób wymierny. Zdaniem Prezesa Urzêdu kara
w wysokoœci 500.000 z³ bêdzie mia³a wobec ZAiKS taki w³aœnie wymiar.
W œwietle wskazanych okolicznoœci, na³o¿enie przedmiotowej kary, jak i jej wysokoœæ, jest w pe³ni uzasadniona.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.[…]
321
Decyzja
z dnia 18 lipca 2004 r.
w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. w S. nad ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. w L.
(Nr DOK-66/2004)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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, po przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego wszczêtego na wniosek Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. w S. wyra¿a zgodê na dokonanie
koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. kontroli nad ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. w L.
UZASADNIENIE
W dniu 4 maja 2004 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³ynê³o zg³oszenie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu przez Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. w S. - zwan¹ dalej Nijman/Zeetank International Transport, kontroli nad
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. w L. - zwan¹ dalej ORLEN Transport Lublin, poprzez nabycie udzia³ów w kapitale zak³adowym tej
Spó³ki. W zwi¹zku z tym, i¿:
- spe³nione zosta³y niezbêdne przes³anki uzasadniaj¹ce zg³oszenie koncentracji, bowiem ³¹czny obrót przedsiêbiorców
uczestnicz¹cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zg³oszenia przekroczy³ 50 mln euro, tj. kwotê okreœlon¹
w art. 12 ust. 1 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,”
- przejêcie bezpoœredniej kontroli nad przedsiêbiorc¹ przez innego przedsiêbiorcê, jest jedn¹ z form koncentracji, okreœlon¹
w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy antymonopolowej,
- w przedmiotowej sprawie nie wystêpuje ¿adna okolicznoœæ z katalogu przes³anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ww. ustawy
antymonopolowej, powoduj¹ca odst¹pienie od obowi¹zku zg³oszenia koncentracji,
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzêdu”, wszcz¹³ postêpowanie w przedmiotowej sprawie.
W trakcie postêpowania Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje:
Przyczyny i opis transakcji.
W dniu 1 kwietnia 2004 r. zarz¹d ORLEN Transport Lublin wyda³ zgodê na zbycie przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P.
udzia³ów w kapitale zak³adowym ORLEN Transport Lublin na rzecz Nijman Zeetank International Transport. Jak ju¿ wspomniano,
przedmiotowa transakcja polega na przejêciu przez Nijman/Zeetank International Transport, spó³kê nale¿¹c¹ do grupy kapita³owej
Nijman/Zeetank Holding B.V., bezpoœredniej kontroli nad ORLEN Transport Lublin, poprzez nabycie udzia³ów w kapitale zak³adowym
tej Spó³ki, od dotychczasowego udzia³owca tj. PKN ORLEN S.A. Pozosta³e udzia³y pozostan¹ w³asnoœci¹ pracowników spó³ki ORLEN
Transport Lublin.
Deklarowanym celem koncentracji jest umocnienie pozycji Nijman/Zeetank na krajowym rynku samochodowego transportu
paliw, poprzez zwiêkszenie liczby zaopatrywanych stacji benzynowych.
Uczestnicy koncentracji.
I. Nijman/Zeetank International Transport - przedsiêbiorca aktywny w niniejszej koncentracji - nale¿y do grupy kapita³owej
Nijman/Zeetank Holding B.V. Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki s¹ us³ugi samochodowego transportu paliw, szk³a, materia³ów
drobnicowych, a tak¿e us³ugi magazynowania oraz inne us³ugi zwi¹zane z transportem drogowym.
Grupa Nijman/Zeetank Holding B.V. prowadzi dzia³alnoœæ na terenie Holandii, Wlk. Brytanii, Belgii, Francji, Niemiec i Polski
w zakresie transportu szk³a, chemikaliów, paliw, materia³ów drobnicowych, a tak¿e w zakresie wypo¿yczania sprzêtu transportowego
oraz handlu nieruchomoœciami.
W Polsce Grupa Nijman/Zeetank Holding B.V. dzia³a za poœrednictwem spó³ki zale¿nej - wnioskodawcy niniejszego postêpowania
- Nijman/Zeetank International Transport. Nijman/Zeetank International Transport œwiadczy us³ugi samochodowego transportu paliw
wy³¹cznie na rzecz stacji benzynowych w oparciu o d³ugoterminowe umowy przewozu. W 2003 r. spó³k¹ Nijman/Zeetank International
Transport dostarcza³a paliwo do (…) stacji, w tym na terenie województwa: (…). W 2003 r. udzia³ Nijman/Zeetank International
Transport w krajowym rynku samochodowego transportu paliw wyniós³ oko³o (…). Bior¹c natomiast pod uwagê liczbê obs³ugiwanych
przez ten podmiot stacji paliw, udzia³ ten kszta³tuje siê na poziomie (…).
29

30

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee The Management
of Copyright and Related Rights in the Internal Market; COM/2004/0261 final.
W.R. Cornish: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Londyn 1996, s. 423.
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II. ORLEN Transport Lublin - przedsiêbiorca pasywny w niniejszej koncentracji nale¿y do Grupy Kapita³owej ORLEN. Przedmiotem
dzia³alnoœci spó³ki s¹ us³ugi samochodowego transportu paliw. Spó³ka œwiadczy te us³ugi na rzecz Grupy Kapita³owej ORLEN.
Grupa Kapita³owa ORLEN prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie przerobu ropy naftowej na szeroki asortyment produktów, takich jak:
benzyna bezo³owiowa, olej napêdowy, olej opa³owy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa ORLEN
sk³ada siê z kilkudziesiêciu bezpoœrednio i poœrednio zale¿nych podmiotów. W sk³ad sieci sprzeda¿y detalicznej koncernu wchodzi (…)
stacji paliw. Stacje bêd¹ce w³asnoœci¹ PKN ORLEN stanowi¹ (…) wszystkich stacji pracuj¹cych w sieci PKN ORLEN, pozosta³e (…)
to stacje patronackie. Stanowi to blisko (…) wszystkich istniej¹cych w Polsce stacji benzynowych. PKN ORLEN zaopatruje w³asne
stacje paliw poprzez spó³ki transportowe wchodz¹ce w sk³ad Grupy ORLEN. Spó³ek tych jest (…), a ich dzia³alnoœæ ma charakter
regionalny. Natomiast stacje patronackie realizuj¹ dostawy paliw we w³asnym zakresie, nie korzystaj¹c z us³ug profesjonalnych firm
transportowych.
ORLEN Transport Lublin œwiadczy us³ugi samochodowego transportu paliw (…), w oparciu o d³ugoterminowe umowy
o œwiadczenie us³ug transportowych, zawarte z (…). Spó³ka ORLEN Transport Lublin dostarcza paliwo do (…) stacji benzynowych (…)
na terenie województwa (…). W 2003 roku udzia³ ORLEN Transport Lublin w krajowym rynku transportu samochodowego paliw
wyniós³ ok. (…). Bior¹c natomiast pod uwagê liczbê stacji paliw obs³ugiwanych przez ten podmiot, udzia³ ten kszta³tuje siê na poziomie (…)
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Rynki, na które koncentracja wywiera wp³yw.
W myœl art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w³aœciwy rozumie siê rynek towarów, 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 ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen
i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj¹ zasadniczo dwa elementy: towar
(rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny).
Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ definicjê oraz kryteria wyznaczania rynków w³aœciwych, na które koncentracja wywiera wp³yw,
zawarte w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców
(Dz. U. Nr 37, poz. 334), Prezes Urzêdu uzna³, i¿:
a) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków, na które koncentracja wywiera wp³yw w uk³adzie horyzontalnym.
Us³ugami œwiadczonymi zarówno przez spó³kê Nijman/Zeetank International Transport, jak i spó³kê ORLEN Transport Lublin,
s¹ us³ugi samochodowego transportu paliw. Us³ugi te, przede wszystkim ze wzglêdu na tabor u¿ywany do przewozu paliw
(specjalistyczne cysterny), nale¿y wyodrêbniæ z ca³oœci samochodowych przewozów towarowych.
Prezes Urzêdu uzna³ jednoczeœnie, i¿ rynkiem w³aœciwym w aspekcie geograficznym dla us³ug samochodowego transportu paliw,
jest co najmniej terytorium Polski. Za takim okreœleniem rynku przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty:
- mobilnoœæ samochodów - cystern s³u¿¹cych do transportu paliw powoduje, i¿ mo¿liwa jest ich ³atwa i szybka alokacja w ró¿ne
rejony kraju,
- zarówno Nijman/Zeetank International Transport, jak i inne firmy dzia³aj¹ce na rynku samochodowego transportu paliw, takie jak:
ABS Owczarek w O., Poul Klacska Polska w P., DUO w S., Esppol w W. czy Mannie w L., dzia³aj¹ na rynku krajowym, a obszar ich
dzia³alnoœci uzale¿niony jest jedynie od pozyskiwanych zleceñ,
- w praktyce najczêstsz¹ form¹ powi¹zañ pomiêdzy przewoŸnikiem, a odbiorc¹ paliwa s¹ umowy dotycz¹ce przewozów nie
jednorazowych, lecz powtarzalnych w ustalonych okresach. Wp³ywa to na elastycznoœæ spó³ek przewozowych w zakresie zmiany
obszaru, na którym prowadzona jest dzia³alnoœæ transportowa (w przypadku przewozów incydentalnych zmiana ta nie zawsze
by³aby op³acalna),
- ograniczony zasiêg terytorialny dzia³ania ORLEN Transport Lublin nie jest rezultatem dzia³ania mechanizmów rynkowych, lecz
podzia³ów administracyjnych w ramach Grupy Kapita³owej ORLEN, na skutek których spó³ki transportowe, utworzone do realizacji
przewozów w ramach tej grupy, maj¹ przyporz¹dkowany pewien obszar kraju.
Na tak okreœlonym rynku udzia³y uczestników koncentracji kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
- Nijman/Zeetank International Transport ok. (…) - bior¹c pod uwagê iloœæ przewo¿onego paliwa oraz ok. (…) - bior¹c pod uwagê
liczbê obs³ugiwanych stacji paliw do wszystkich istniej¹cych stacji w Polsce,
- ORLEN Lublin Transport ok. (…) - bior¹c pod uwagê iloœæ przewo¿onego paliwa oraz ok. (…) - bior¹c pod uwagê liczbê
obs³ugiwanych stacji paliw do wszystkich istniej¹cych stacji w Polsce.
£¹czny udzia³ uczestników koncentracji wynosi zatem ok. (…) bior¹c pod uwagê iloœæ przewo¿onego paliwa oraz ok. (…) - bior¹c
pod uwagê liczbê obs³ugiwanych stacji paliw w stosunku do wszystkich istniej¹cych stacji w Polsce.
b) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp³ywu na rynek w uk³adzie wertykalnym, bowiem uczestnicy koncentracji nie dzia³aj¹
na rynkach, które stanowi³yby dla siebie kolejny szczebel obrotu.
c) W przedmiotowej sprawie nie istniej¹ równie¿ rynki, na które koncentracja wywiera wp³yw w uk³adzie konglomeratowym, bowiem
udzia³y uczestników koncentracji, na ¿adnym z rynków w³aœciwych, na których prowadz¹ dzia³alnoœæ, nie przekroczy³y (...).
Ocena skutków koncentracji.
Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i¿ Prezes Urzêdu, w drodze decyzji, wydaje zgodê na dokonanie koncentracji,
w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególnoœci przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominuj¹cej na rynku.
Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza³a zagro¿eñ p³yn¹cych z przejêcia przez Nijman/Zeetank International Transport
kontroli nad ORLEN Transport Lublin. Prezes Urzêdu uznaj¹c za zasadne wyra¿enie zgody na dokonane przedmiotowej koncentracji,
wzi¹³ pod uwagê w szczególnoœci nastêpuj¹ce przes³anki:
- przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp³ywu na rynek zarówno w uk³adzie horyzontalnym, wertykalnym jak
i konglomeratowym. W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, i¿ nie doprowadzi ona do ograniczenia konkurencji,
- udzia³ osi¹gniêty przez uczestników koncentracji na jedynym rynku wspólnym - (…) na krajowym rynku samochodowego
transportu paliw - jest daleki od udzia³u, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wi¹¿e domniemanie posiadania
pozycji dominuj¹cej. Osi¹gniêty przez uczestników koncentracji udzia³ na krajowym rynku transportu samochodowego paliw nie
powinien zatem zagroziæ istniej¹cej na tym rynku konkurencji,
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po dokonaniu niniejszej koncentracji, Nijman/Zeetank International Transport w dalszym ci¹gu bêdzie œwiadczy³ us³ugi
przewozowe paliw dotychczasowym taborem ORLEN Transport Lublin wy³¹cznie na rzecz (…) do tych samych stacji, tymi samymi
samochodami (…). Zachowane wiêc zostanie dotychczasowe status quo w tym zakresie, powoduj¹c, i¿ Nijman/Zeetank
International Transport, pomimo powiêkszenia taboru samochodowego, nie bêdzie móg³ wykorzystaæ jego potencja³u do walki
z konkurencj¹ dostarczaj¹c¹ paliwo do innych podmiotów.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e planowana koncentracja spe³nia przes³anki okreœlone w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.
Wobec powy¿szego orzeczono jak w sentencji.[…]
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Decyzja
z dnia 23 lipca 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê D. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RBG-21/2004)
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.) oraz § 2 ust. 3a 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 Gminie D., dzia³aj¹c
w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 23e w zwi¹zku z art. 23a ustawy wymienionej na
wstêpie, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, praktykê Gminy D. polegaj¹c¹ na udzielaniu
konsumentom nierzetelnych i wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji, poprzez informowanie, ¿e zawarcie umowy sprzeda¿y
nieruchomoœci gminnych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie przed notariuszem Ew¹ O., i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem
1 czerwca 2004 r.
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2004 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce, którego celem by³o wstêpne
ustalenie, czy Gmina D. udziela konsumentom nierzetelnych i wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji, zgodnie z którymi, zawarcie umowy
sprzeda¿y nieruchomoœci gminnych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie przed notariuszem Ew¹ O., a tym samym, czy nast¹pi³o naruszenie
uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów.
Gmina D. prowadzi przetargi - w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 ze zm.) na sprzeda¿ nieruchomoœci komunalnych. Nabywcy nieruchomoœci byli informowani przez Gminê na podstawie
art. 41 wymienionej wy¿ej ustawy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda¿y. A¿ do dnia 1 czerwca 2004 r. Gmina stosowa³a wzór
zawiadomienia, zgodnie z którym „Zawarcie umowy nast¹pi zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przetargu
przeprowadzonego dnia ...”, przy czym zgodnie z pkt 5 ppkt 3 stosowanego przez Gminê wzoru protoko³u, „Przewodnicz¹cy Komisji
Przetargowej pouczy³ o skutkach uchylenia siê od zawarcia umowy - informuj¹c, ¿e Wójt Gminy poinformuje nabywcê o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomoœci w terminie 21 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi”. W przypadku niestawienia siê nabywcy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Gminê, ta informowa³a nabywcê o drugim terminie podpisania umowy pos³uguj¹c siê zawiadomieniem
zawieraj¹cym pouczenie, i¿ „Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Pani w oznaczonym dniu w ww. kancelarii lub niepodpisanie
bez uzasadnionych przyczyn aktu notarialnego, potraktowane zostanie jako rezygnacja z nabycia wylicytowanej nieruchomoœci
i spowoduje umorzenie postêpowania w sprawie oraz przepadek wp³aconego wadium” wraz z informacj¹ o treœci „Informujemy,
¿e koszty zwi¹zane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca”. Wszystkie umowy sprzeda¿y nieruchomoœci z okresu
2003 - 2004, których stron¹ by³a Gmina D., zosta³y sporz¹dzone w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusz Ewê O.,
tj. w miejscu, o którym Gmina ka¿dorazowo zawiadamia³a nabywców na podstawie art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Gmina prowadzi³a z jednym z nabywców ustalonych w trybie przetargowym - Pani¹ Agnieszk¹ P. spór, którego istot¹ by³ wybór
kancelarii w³aœciwej dla zawarcia umowy sprzeda¿y. Gmina konsekwentnie odmawia³a skorzystania z us³ug notariusza
proponowanego przez Zainteresowan¹ uzasadniaj¹c swoje stanowisko faktem sporz¹dzenia przez jednego z notariuszy aktów
notarialnych na podstawie sfa³szowanych dokumentów uchwa³ Rady Gminy D. Ostatecznie, w dniu 9 grudnia 2003 r. strony zawar³y
umowê przed notariuszem proponowanym przez Gminê, przy czym notariusz pobra³ od Zainteresowanej tytu³em taksy notarialnej
kwotê 400,00 z³.
Gmina pocz¹wszy od dnia 1 czerwca 2004 r. zmieni³a wzór stosowanego zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzeda¿y w ten sposób, i¿ obecnie zawiera ono nastêpuj¹cy akapit: „Maj¹c na uwadze treœæ 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.) informujemy Pana/i¹, i¿ wskazanie ww. kancelarii
notarialnej jest wy³¹cznie niewi¹¿¹c¹ propozycj¹. Nabywca nieruchomoœci mo¿e w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania
niniejszego zawiadomienia wskazaæ w formie pisemnej swoj¹ propozycjê innej kancelarii notarialnej, ni¿ ww. Po bezskutecznym
up³ywie wskazanego terminu za wi¹¿¹ce uznaje siê miejsce zawarcia umowy sprzeda¿y zaproponowane przez Wójta Gminy.
W myœl art. 42 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami je¿eli osoba wskazana jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w niniejszym zawiadomieniu, Wójt Gminy D. bêdzie uprawniony do odst¹pienia od
zawarcia umowy sprzeda¿y, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi”.
W oparciu o ustalony stan faktyczny, Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje:
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy, przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie
bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów.
Za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów - zgodnie z ust. 2 cyt. wy¿ej artyku³u - uwa¿a siê w szczególnoœci stosowanie
postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone,
naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d
reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce w zbiorowe interesy konsumentów. Naruszenie zbiorowych interesów
konsumentów wymaga zatem spe³nienia dwóch przes³anek: bezprawnoœci dzia³ania oraz naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.
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Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ wedle praktyki stosowanej przez Gminê D., na nabywców nieruchomoœci przerzucony zosta³ ciê¿ar
pokrycia ca³oœci kosztów zwi¹zanych z zawarciem umowy sprzeda¿y, co sprawia, ¿e s¹ oni ¿ywotnie zainteresowani w wyborze
notariusza oferuj¹cego najtañsze us³ugi. Zdaniem Prezesa Urzêdu rynek us³ug notarialnych jest rynkiem konkurencyjnym, jedynie
czêœciowo regulowanym poprzez okreœlenie wysokoœci stawek maksymalnych. Jego prawid³owe funkcjonowanie wymaga zatem
stworzenia konsumentom mo¿liwoœci swobodnego wyboru notariusza w oparciu o w³asne preferencje i ocenê warunków
œwiadczonej us³ugi. Oczywistym jest przy tym, i¿ wyboru notariusza dokonuj¹ obie strony czynnoœci prawnej (dwustronnej), dla której
zastrze¿ona zosta³a forma szczególna. W przypadku zastrze¿enia - jak w niniejszej sprawie - na rzecz jednej ze stron obowi¹zku pokrycia
ca³oœci wynagrodzenia nale¿nego notariuszowi, tym bardziej oczywistym jest, i¿ strona ta powinna przynajmniej wspó³decydowaæ
o wyborze notariusza, gdy¿ jedynie ona posiada w tym istotny interes prawny (maj¹tkowy). Prezes Urzêdu stanowczo uznaje, ¿e jedna
ze stron umowy - w analizowanym przypadku Gmina D. nie mo¿e, korzystaj¹c z posiadanej przewagi kontraktowej, narzucaæ
konsumentom wyboru wy³¹cznie jednej, wskazanej przez ni¹ kancelarii notarialnej, nadu¿ywaj¹c przy tym groŸby u¿ycia sankcji, które
zosta³y ustawowo zastrze¿one w innym celu ni¿ zmuszenie konsumentów do korzystania z us³ug narzuconej im kancelarii notarialnej.
Zeznania œwiadków nie wskazywa³y, i¿ przejawiali oni wobec Gminy D. zdecydowan¹ wolê zawarcia umowy sprzeda¿y przed
innym ni¿ narzucony im notariusz. Tak wiêc, nie mo¿na by³o postawiæ Gminie D. zarzutu narzucania im jakichkolwiek warunków co do
wyboru kancelarii notarialnej, mimo ustalenia, ¿e wszystkie umowy zawierane przez Gminê w latach 2003 - 2004 zosta³y sporz¹dzone
w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusz Ewê O. Stanowi³y jednak wystarczaj¹cy dowód tego, ¿e stosowane przez Gminê
zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda¿y wprowadza³y w b³¹d konsumentów wywo³uj¹c u nich wra¿enie
koniecznoœci stawienia siê przed jedynie wyznaczonym notariuszem pod rygorem zastosowania sankcji, o których mowa w art. 41
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Wobec powy¿szego, Prezes Urzêdu uzna³, ¿e najbardziej skutecznym œrodkiem ochrony
praw konsumentów bêdzie prowadzenie postêpowania pod zarzutem naruszenia przez Gminê obowi¹zku informacyjnego, który
spoczywa na niej z mocy art. 23a ustawy. O jego naruszeniu œwiadczy treœæ stosowanych przez Gminê D. zawiadomieñ o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzeda¿y. Zawiadomienia te nie wskazywa³y na ich ofertowy - co do wyboru kancelarii notarialnej
- charakter. Brzmia³y jednoznacznie, w sposób nakazuj¹cy nabywcom stawienie siê w danym miejscu pod uci¹¿liwymi rygorami.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ Gmina D. pos³ugiwa³a siê w zawiadomieniach okreœleniem „spowoduje umorzenie postêpowania w sprawie”.
Zwrot ten móg³ dodatkowo sprawiaæ u konsumentów b³êdne wra¿enie, ¿e postêpowanie przetargowe oraz czynnoœci zwi¹zane
z zawarciem umowy s¹ elementem postêpowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o Kpa, a wiêc charakteryzuj¹cego siê
w³adczym charakterem wezwañ kierowanych przez Gminê D. Umo¿liwienie konsumentom usprawiedliwienia swojej nieobecnoœci
nie przemawia na korzyœæ Gminy i nie mo¿e byæ ocenione jako przes³anka uznania, i¿ praktyka informacyjna Gminy nie narusza³a
zbiorowych interesów konsumentów.
Co do drugiej przes³anki jak¹ jest naruszenie przez przedsiêbiorcê zbiorowych interesów konsumentów (art. 23a ust. 1 ustawy),
to Prezes Urzêdu uzna³, i¿ dotkniêci praktyk¹ Gminy, b¹dŸ ni¹ zagro¿eni, byli wszyscy konsumenci - nabywcy nieruchomoœci w trybie
przetargu organizowanego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, tak faktyczni, jak i potencjalni, gdy¿ z zebranego
w sprawie materia³u wynika, i¿ wszyscy oni otrzymali jednakowo brzmi¹ce zawiadomienia o miejscu zawarcia umowy. Przes¹dza to
o zbiorowym charakterze interesu konsumentów poddanego ochronie. Natomiast jego naruszenie jest oczywiste skoro konsumenci
zostali wprowadzeni w b³¹d co do mo¿liwoœci wp³ywu na wybór kancelarii notarialnej, mimo, i¿ przerzucono na nich obowi¹zek
poniesienia ca³oœci kosztów zwi¹zanych z zawarciem umowy, a tym samym nieuzasadnione ryzyko wyboru przez Gminê notariusza
oferuj¹cego wy¿sze stawki taksy notarialnej ni¿ stosowane przez konkurentów.
Prezes Urzêdu uwzglêdni³, i¿ organizator z dniem 1 czerwca 2004 r. wycofa³ siê ze stosowania kwestionowanej praktyki.
Œwiadczy o tym w sposób niezbity poprawiony wzór zawiadomienia, jaki Gmina wystosowa³a do nabywców wy³onionych w przetargu,
który mia³ miejsce w dniu 28 maja 2004 r. Obecnie stosowany przez Gminê wzór odpowiada wymogom informacyjnym, gdy¿
w sposób jasny i nie budz¹cy w¹tpliwoœci wskazuje, ¿e wyznaczenie przez Gminê miejsca zawarcia umowy jest tylko niewi¹¿¹c¹
propozycj¹, a ponadto, zapewnia faktyczne skorzystanie przez konsumentów z prawa do partycypacji w wyborze notariusza, poprzez
okreœlenie procedury sk³adania propozycji przez konsumentów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nabywcy maj¹ zapewnione 7 dni (od dnia
otrzymania zawiadomienia) na poszukiwanie notariusza oferuj¹cego satysfakcjonuj¹ce ich warunki. Jest to gwarancja poszanowania
ich interesu, lecz tak¿e rozwoju konkurencji cenowej na rynku us³ug notarialnych, co docelowo ma prowadziæ do obni¿enia wysokoœci
stosowanych stawek taksy notarialnej.
Wobec faktu zaprzestania stosowania niedozwolonej praktyki, w œwietle aktualnej treœci przepisu art. 23e ustawy, Prezes Urzêdu
orzek³ o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzi³ zaniechanie jej stosowania z dniem 1 czerwca 2004 r.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿a³o orzec jak w sentencji.[…]
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Decyzja
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Stowarzyszenie Radio - Taxi „VIVA” w T.,
Stowarzyszenie Radio - Taxi „EFEKT” w T., Stowarzyszenie Radio -Taxi „PARTNER” w T.,
Stowarzyszenie „Taksówkarze Tarnowscy” w T., Stowarzyszenie Euro - Taxi w T., Radio - Taxi „Express” s.c. w T.,
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RKR-26/2004)
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 wszczêtego na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T., w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê praktykê stosowan¹ przez:
Stowarzyszenie Radio Taxi „VIVA” w T., Stowarzyszenie Radio - Taxi „EFEKT” w T., Stowarzyszenie Radio - Taxi „PARTNER” w T.,
Stowarzyszenie „Taksówkarze Tarnowscy” w T., Stowarzyszenie Euro -Taxi w T., Tadeusza Grzegorza Œ., Adama P., Mariana Cz.
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ Radio Taxi „Express” s.c. w T., polegaj¹c¹ na zawarciu porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê na lokalnym rynku przewozu osób taksówkami poprzez ustalenie w dniu 19 listopada 2003 r.
wysokoœci cen za przewozy na terenie miasta T. i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
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II. Na podstawie art. 105 Kpa w zwi¹zku z art. 80 ww. ustawy umarza siê postêpowanie antymonopolowe prowadzone pod zarzutem
stosowania praktyki opisanej w punkcie I przez przedsiêbiorców: Tadeusza T. i Kamila J., prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
pod firm¹ Ma³e Przedsiêbiorstwo Taksówkowe Halo Taxi s.c. z siedzib¹ w T., jako bezprzedmiotowe.
III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nak³ada siê, na przedsiêbiorców wymienionych w punkcie I, kary pieniê¿ne - p³atne
do bud¿etu pañstwa - stanowi¹ce równowartoœæ 5% przychodów osi¹gniêtych w roku 2003, tj. w wysokoœci:
- Stowarzyszenie Radio Taxi „VIVA” - 1.318 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c trzysta osiemnaœcie z³otych),
- Stowarzyszenie Radio - Taxi „EFEKT” - 4.909 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce dziewiêæset dziewiêæ z³otych),
- Stowarzyszenie Radio - Taxi „PARTNER” - 2.513 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce piêæset trzynaœcie z³otych),
- Stowarzyszenie „Taksówkarze Tarnowscy” - 1.444 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c czterysta czterdzieœci cztery z³ote),
- Stowarzyszenie Euro - Taxi - 97 z³ (s³ownie: dziewiêædziesi¹t siedem z³otych),
- Tadeusza Grzegorza Œ. - 200 z³ (s³ownie: dwieœcie z³otych),
- Adama P. - 200 z³ (s³ownie: dwieœcie z³otych),
- Mariana Cz. - 200 z³ (s³ownie: dwieœcie z³otych).
UZASADNIENIE
W dniu 8 stycznia 2004 r. do Delegatury Urzêdu wp³yn¹³ wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. (zwanego dalej
„Wnioskodawc¹”) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego w zwi¹zku z podejrzeniem zawarcia - niezgodnego z prawem,
naruszaj¹cego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów porozumienia, przez grupê
przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi taksówkowe na terenie miasta T.
W toku postêpowania wyjaœniaj¹cego potwierdzone zosta³y ustalenia dokonane przez Wnioskodawcê, tj. ¿e:
- w dniu 19 listopada 2003 r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli sieci Radio - Taxi,
- w trakcie spotkania podjêto decyzjê o likwidacji wszystkich dotychczas obowi¹zuj¹cych zni¿ek i upustów oraz dodatkowo
ustalono, ¿e od 28 listopada 2003 r. op³aty za przewóz bêd¹ pobierane zgodnie z wskazaniami taksometru,
- ze spotkania sporz¹dzono notatkê zwan¹ „Protoko³em z posiedzenia Radio - Taxi”, pod któr¹ podpisali siê wszyscy uczestnicz¹cy
w spotkaniu przedstawiciele grup taksówkarzy.
W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 11 listopada 2004 r. postanowieniem nr 28/2004 zosta³o wszczête na wniosek Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w T. postêpowanie antymonopolowe, pod przedstawionym wy¿ej zarzutem.
W toku postêpowania antymonopolowego ustalono dodatkowo, ¿e na terenie miasta T. obowi¹zuj¹ we wszystkich sieciach
Radio - Taxi jednakowe taryfy i op³aty. Dotychczas ceny za tê us³ugê waha³y siê na ró¿nych poziomach.
Oceniaj¹c przedstawiony stan faktyczny Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce w szczególnoœci na ustalaniu bezpoœrednio lub poœrednio cen
i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów.
Stosownie do art. 4 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie siê m.in. us³ugi. W zwi¹zku z tym, ocena us³ugi polegaj¹cej na
poœredniczeniu w przekazywaniu telefonicznych zleceñ na przewóz osób taksówk¹, jak równie¿ samej us³ugi przewozu - podlegaj¹
kompetencjom Prezesa Urzêdu.
Ka¿da praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê, tak¿e porozumienie, ujawnia siê na rynku. Ustalenie rynku relewantnego (w³aœciwego)
jest warunkiem koniecznym dla zastosowania przepisów ustawy antymonopolowej. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, rynkiem w³aœciwym
jest rynek towarów, 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 ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku,
preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji. W przedmiotowej sprawie
rynkiem w³aœciwym jest lokalny rynek przewozu osób taksówkami.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazu, o którym mowa w art. 5 nie stosuje siê m.in. do:
porozumieñ zawieranych miêdzy konkurentami, których ³¹czny udzia³ w rynku w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym zawarcie
porozumienia nie przekracza 5% (tzw. porozumienia bagatelne). Udzia³ korporacji taksówkowych w rynku w³aœciwym zosta³ okreœlony
w rozpatrywanej sprawie na podstawie danych zawartych w piœmie sieci „Radio - Taxi” z dnia 16 grudnia 2003 r., adresowanym do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów i wynosi w granicach (...) %. A zatem zawarte porozumienie nie mo¿e korzystaæ z wy³¹czenia
przewidzianego w tym przepisie.
W przedmiotowej sprawie istnieje bezsprzeczny dowód œwiadcz¹cy o zawi¹zaniu przez uczestników postêpowania porozumienia
cenowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Porozumienie zosta³o zawarte w dniu 19 listopada 2003 r. podczas spotkania
przedstawicieli poszczególnych korporacji „radio taxi” dzia³aj¹cych na rynku w T. Dowodem rzeczowym na zawarcie porozumienia jest
sporz¹dzony na spotkaniu dokument zwany „Protoko³em z posiedzenia Radio - Taxi”, pod którym podpisali siê wszyscy uczestnicy
spotkania. Ponadto w toku postêpowania ¿adna z uczestnicz¹cych w porozumieniu sieci taksówkowych nie negowa³a faktu odbycia
w dniu 19 listopada 2003 r. spotkania oraz tematów prowadzonych rozmów.
Aby porozumienie cenowe mog³o powstaæ i byæ skuteczne, poszczególne korporacje musia³y wymieniæ miêdzy sob¹ stosowne
informacje. W omawianej sprawie przedstawiciele sieci „Radio - Raxi”, zanim podpisali przedmiotowe porozumienie, spotkali siê
wczeœniej, tj. w dniu 14 listopada 2003 r. Równie¿ na tym spotkaniu by³a omawiana mo¿liwoœæ podwy¿szenia obowi¹zuj¹cej taryfy lub
likwidacji wszystkich stosowanych dotychczas rabatów i konkursów organizowanych w ramach promocji. Rolê podmiotu
koordynuj¹cego dzia³ania wymiany informacji odegra³o Stowarzyszenie Radio Taxi „Viva”, w siedzibie którego odby³o siê spotkanie
przedstawicieli poszczególnych korporacji.
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Antymonopolowego - ujawnienie przez przedsiêbiorcê, bez wzglêdu na zajmowan¹ na rynku
pozycjê - swej polityki kosztowo - cenowej jest dzia³aniem z pogranicza prawa, a ju¿ za nielegaln¹ nale¿y uznaæ wymianê przez
przedsiêbiorców lub jednego z nich informacji w kwestii ponoszonych kosztów i zamierzonych podwy¿ek cen, je¿eli s³u¿y to lub mo¿e
s³u¿yæ koordynowaniu cen przez konkurentów (wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 20 wrzeœnia 1995 r., sygn. akt: XVII Amr 15/95).
Skoordynowane dzia³ania przedsiêbiorców w przedmiotowej sprawie polega³y na likwidacji w niewielkich odstêpach czasowych
rabatów, które by³y jedyn¹ form¹ konkurencji miêdzy poszczególnymi sieciami „radio - taxi” w T.
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Podkreœliæ nale¿y, ¿e porozumienia maj¹ce na celu ograniczenie, wyeliminowanie lub naruszenie w inny sposób konkurencji
zgodnie z ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów s¹ zakazane. Bez znaczenia pozostaje zatem spe³nienie prawnego wymogu
reprezentacji, skoro w orzeczeniu Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (S¹du Pierwszej Instancji - Pi¹ta Izba) z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie Marlines S.A. przeciwko Komisji Europejskiej, S¹d zauwa¿y³, i¿ aby uznaæ dane porozumienie za sprzeczne z art. 81 ust. 1 TWE,
wystarczy wyra¿enie wspólnego zamiaru zachowania siê w okreœlony sposób na rynku. Okreœlona forma nie jest potrzebna,
komunikacja i milcz¹ca akceptacja mog¹ byæ traktowane jako dowody uczestnictwa w nielegalnym porozumieniu.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jako zasadniczy cel stawia przeciwdzia³anie praktykom ograniczaj¹cym
konkurencjê oraz praktykom naruszaj¹cym zbiorowe interesy konsumentów (art. 1 ust. 2). Zapewnienie rozwoju i ochrony konkurencji
na rynku uwa¿a siê za cel nadrzêdny, dziêki któremu zrealizowane mog¹ zostaæ pozosta³e cele. Znalaz³o to równie¿ odzwierciedlenie
w orzecznictwie S¹du Antymonopolowego, zgodnie z którym wolne od zewnêtrznych wp³ywów oddzia³ywanie na siebie konkurentów
funkcjonuj¹cych na rynku zapewnia postêp techniczny i ekonomiczny, przejawiaj¹cy siê m.in. obni¿k¹ cen, popraw¹ jakoœci produkcji
i us³ug oraz efektywnym przep³ywem kapita³ów (wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 5 wrzeœnia 1991 r., sygn. akt: XVII Amr 7/91).
Z materia³u dowodowego zebranego w sprawie wynika jednoznacznie, ¿e zawarte porozumienie w istotnym stopniu ograniczy³o
istniej¹c¹ dotychczas konkurencjê na lokalnym rynku przewozu osób taksówkami. Fakt likwidacji stosowanych rabatów, przy
jednoczesnym stosowaniu jednakowych cen spowodowa³, ¿e jakakolwiek konkurencja na rynku faktycznie przesta³a istnieæ.
Dzia³aj¹ce na rynku przedsiêbiorstwa radio - taxi zaprzesta³y miêdzy sob¹ walki konkurencyjnej, tym samym pozbawiaj¹c
konsumentów podstawowego prawa, jakim jest w gospodarce wolnorynkowej prawo wyboru najkorzystniejszej dla konsumenta
oferty. Ponadto w wyniku przedmiotowego porozumienia konsumenci ponieœli dodatkowy uszczerbek, gdy¿ poszczególne korporacje
likwiduj¹c stosowane upusty wprowadzi³y - tym samym - podwy¿ki cen za œwiadczone us³ugi.
St¹d orzeczono, jak w punkcie I sentencji.[…]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: maj, czerwiec, lipiec, sierpieñ 2004 r.
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24.
25.

Decyzja z dnia 5.05.2004 r. (nr DNR-19/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Tanay” Sp. z o.o. w J.
Decyzja z dnia 5.05.2004 r. (nr DOK-34/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Greiner
Packaging Sp. z o.o. w T. nad M&A Folia Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 7.05.2004 r. (nr RKR-5/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Romana R. przeciwko „Z£OTY WIEK” Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 12.05.2004 r. (nr RKR-6/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Polskiej Izby
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej w W. przeciwko Gminie T.
Decyzja z dnia 12.05.2004 r. (nr RPZ-8/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Centrum Telewizji
Kablowej „JIM-SAT” Sp. z o.o. w G. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
Decyzja z dnia 14.05.2004 r. (nr DOK-35/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Lotos Partner
Sp. z o.o. w G. i Skytanking Holding GmbH w N. wspólnego przedsiêbiorcy Lotos Skytanking Polska Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 17.05.2004 r. (nr RWA-11/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Agrospec Sp. z o.o. w upad³oœci w K. przeciwko Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 18.05.2004 r. (nr DOK-36/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez SanofiSynthèlabo S.A. w F. nad Aventis S.A. w F.
Decyzja z dnia 18.05.2004 r. (nr DOK-37/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu przedsiêbiorców:
Zak³adu Energetycznego Kraków S.A. w K., Zak³adu Energetycznego Czêstochowa S.A. w C., Zak³adu Energetycznego Tarnów
S.A. w T., Bêdziñskiego Zak³adu Energetycznego S.A. w B., Beskidzkiej Energetyki S.A. w B.
Decyzja z dnia 18.05.2004 r. (nr RPZ-9/04) o na³o¿eniu na Gminê C. kary pieniê¿nej z tytu³u nieudzielania informacji na ¿¹danie
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Decyzja z dnia 18.05.2004 r. (nr RKT-26/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie K.
Decyzja z dnia 19.05.2004 r. (nr DOK-38/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Farmacol
S.A. w K. nad Przedsiêbiorstwem Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Szczecin S.A. w S.
Decyzja z dnia 20.05.2004 r. (nr DNR-3/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Rex” Sp. j. w B.
Decyzja z dnia 20.05.2004 r. (nr DNR-15/04) o podaniu do publicznej wiadomoœci ostrze¿enia i wycofaniu produktu z obrotu
w sprawie z urzêdu przeciwko „Pierot” Sp. z o.o. w S.
Decyzja z dnia 20.05.2004 r. (nr DNR-24/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Wytwórni Mebli Leszek W. w K.
Decyzja z dnia 21.05.2004 r. (nr DOK-39/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
IVAX Corporation w U. nad Kutnowskimi Zak³adami Farmaceutycznymi POLFA S.A. w K.
Decyzja z dnia 21.05.2004 r. (nr DOK-40/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Finkorp Sp. z o.o. w W. z tytu³u niezg³oszenia zamiaru
koncentracji.
Decyzja z dnia 21.05.2004 r. (nr RWR-22/04) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Lasy Pañstwowe
- Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w W.
Decyzja z dnia 24.05.2004 r. (nr DOK-41/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku „ORGAMENT”
Zak³ad Innowacyjno - Wdro¿eniowy, Us³ugi Organizacyjne Marian G. w W. przeciwko Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. w W.
Decyzja z dnia 24.05.2004 r. (nr RPZ-10/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
Decyzja z dnia 25.05.2004 r. (nr DAR-6/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez JNR
Acquisitions Limited w W. nad Górnoœl¹skim Bankiem Gospodarczym S.A. w K.
Decyzja z dnia 25.05.2004 r. (nr RPZ-11/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w K. przeciwko P.H.U. Konimpex - Auto Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 26.05.2004 r. (nr DOK-42/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Pana Sebastiana W.
i Pana Jana W. ponad 25% g³osów na zgromadzeniu wspólników ClearRange Media Consulting B.V. w H.
Decyzja z dnia 26.05.2004 r. (nr DOK-43/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez KKR Millennium Fund L.P. w U. nad Sealy Corporation w U.
Decyzja z dnia 26.05.2004 r. (nr RBG-14/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w M. przeciwko Gminie G.
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26. Decyzja z dnia 27.05.2004 r. (nr DOK-44/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie na³o¿enia kary na General Electric Company
w F. z tytu³u niezg³oszenia zamiaru koncentracji.
27. Decyzja z dnia 28.05.2004 r. (nr DNR-20/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Tanay” Sp. z o.o. w J.
28. Decyzja z dnia 28.05.2004 r. (nr DOK-45/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Biomet Inc. w U. nad BioMer CV w H.
29. Decyzja z dnia 28.05.2004 r. (nr RLU-20/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Jaros³awa W. - „Ted Bags” Us³ugi Komunalne w D. przeciwko Gminie S.
30. Decyzja z dnia 28.05.2004 r. (nr RWA-12/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. i przedsiêbiorcy Jackowi W. - Hurtownia Œrodków Farmaceutycznych i Artyku³ów
Sanitarnych HURTOFARM w S.
31. Decyzja z dnia 28.05.2004 r. (nr RWA-13/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w W. i COMPOL AG w P. (publ. - poz. 317 w niniejszym nr Dziennika).
32. Decyzja z dnia 28.05.2004 r. (nr RWR-23/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Ragn - Wells
Polska Sp. z o.o. w W. przeciwko Zak³adowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w G.
33. Decyzja z dnia 31.05.2004 r. (nr DNR-26/04) o wycofaniu produktu z obrotu w sprawie z urzêdu przeciwko „Anek”
Sroczyñski, Wawer Sp.j. w M.
34. Decyzja z dnia 31.05.2004 r. (nr RWR-24/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Telewizji Kablowej
VECTRA S.A. w G.
35. Decyzja z dnia 1.06.2004 r. (nr RPZ-12/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T.
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
36. Decyzja z dnia 2.06.2004 r. (nr DOK-46/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu przedsiêbiorców:
Kampanii Wêglowej S.A. w K., Nadwiœlañskiej Spó³ki Wêglowej S.A. w T., Bytomskiej Spó³ki Wêglowej S.A. w B., Rudzkiej Spó³ki
Wêglowej S.A. w R., Rybnickiej Spó³ki Wêglowej S.A. w R., Gliwickiej Spó³ki Wêglowej S.A. w G.
37. Decyzja z dnia 2.06.2004 r. (nr DOK-47/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Naftê Polsk¹ S.A. w W. nad Przedsiêbiorstwem Eksploatacji i Poszukiwañ Z³ó¿ Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. w G.
38. Decyzja z dnia 2.06.2004 r. (nr RKT-27/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej w D.
39. Decyzja z dnia 3.06.2004 r. (nr DNR-23/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Fart” Mariusz G. w P.
40. Decyzja z dnia 3.06.2004 r. (nr DNR-28/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Akum” - P. Sp.j. w P.
41. Decyzja z dnia 3.06.2004 r. (nr DOK-48/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Masonite
International Corporation w K. nad Kronospan Door Holdings S.a.r.l. w L.
42. Decyzja z dnia 3.06.2004 r. (nr RBG-15/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Grupie Finansowo Handlowej „NOVA” Sp. z o.o. w G.
43. Decyzja z dnia 3.06.2004 r. (nr RKT-28/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Górnoœl¹skiej Spó³ce Gazownictwa Sp. z o.o. w Z.
44. Decyzja z dnia 4.06.2004 r. (nr RWA-14/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Krzysztofa P.
- Firma Handlowa „KODII” przeciwko Warszawskiemu Rolno - Spo¿ywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. w B.
45. Decyzja z dnia 7.06.2004 r. (nr DAR-6/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w organizacji w P. nad 6 spó³kami.
46. Decyzja z dnia 7.06.2004 r. (nr RBG-16/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Edytor Sp. z o.o. w O.
47. Decyzja z dnia 7.06.2004 r. (nr RKT-29/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej w J.
48. Decyzja z dnia 8.06.2004 r. (nr DNR-25/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Tommax” Sp. z o.o. w G.
49. Decyzja z dnia 8.06.2004 r. (nr RKT-30/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetycznemu Systemy Ciep³ownicze S.A. w C.
50. Decyzja z dnia 9.06.2004 r. (nr DAR-7/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Powszechn¹ Kasê
Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. w W. akcji Kredyt Bank (Ukraina) S.A. w U.
51. Decyzja z dnia 15.06.2004 r. (nr RKT-31/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Kompanii Wêglowej S.A. w K.
52. Decyzja z dnia 15.06.2004 r. (nr RKT-32/04) o na³o¿eniu na Zak³ady Energetyki Cieplnej S.A. w K. kary pieniê¿nej z tytu³u
niezg³oszenia zamiaru koncentracji.
53. Decyzja z dnia 15.06.2004 r. (nr RKT-33/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Polskiej Izbie Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w G.
54. Decyzja z dnia 17.06.2004 r. (nr DNR-27/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko P.H.U. „Arte” Artur R. w W.
55. Decyzja z dnia 17.06.2004 r. (nr DOK-50/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
PKP Cargo S.A. w W.
56. Decyzja z dnia 17.06.2004 r. (nr RKT-34/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w R.
57. Decyzja z dnia 17.06.2004 r. (nr RWR-25/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Carem
Agri International Poland Sp. z o.o. w W. nad Miro Sp. z o.o. w Z.
58. Decyzja z dnia 19.06.2004 r. (nr RKT-35/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w T. (publ. - poz. 318 w niniejszym nr Dziennika).
59. Decyzja z dnia 21.06.2004 r. (nr RBG-19/04) o na³o¿eniu na Spó³dzielniê Transportow¹ Radio Taxi „Zrzeszeni” w B. kary pieniê¿nej
z tytu³u stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê.
60. Decyzja z dnia 21.06.2004 r. (nr RKR-7/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Przedsiêbiorstwo Handlu Zagranicznego Bumar Sp. z o.o. w W. nad Zak³adem Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. w J.
61. Decyzja z dnia 22.06.2004 r. (nr DNR-21/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko P.P.H. „Relaks Toys” Maria
i Przemys³aw K. w C.
62. Decyzja z dnia 22.06.2004 r. (nr RKT-36/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Z. przeciwko przedsiêbiorcy Ewie S. - „UNIVERSAL” w K.
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63. Decyzja z dnia 22.06.2004 r. (nr RKT-37/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Katowice w K.
64. Decyzja z dnia 22.06.2004 r. (nr RKT-38/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. (publ. - poz. 319 w niniejszym nr Dziennika).
65. Decyzja z dnia 22.06.2004 r. (nr RPZ-13/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
18 maja 2004 r., nr RPZ-9/04.
66. Decyzja z dnia 22.06.2004 r. (nr RWA-16/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Ulma C y
E, S. Coop. w H. nad Bauma S.A. w W.
67. Decyzja z dnia 23.06.2004 r. (nr DNR-30/04) o podaniu do publicznej wiadomoœci ostrze¿enia o zagro¿eniu i wycofaniu produktu
z obrotu w sprawie z urzêdu przeciwko „Merk - Pol” Sp. z o.o. w W.
68. Decyzja z dnia 23.06.2004 r. (nr DOK-51/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Avantone Oy w F.
69. Decyzja z dnia 23.06.2004 r. (nr RLU-21/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w £.
70. Decyzja z dnia 23.06.2004 r. (nr RLU-22/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Województwu L.
71. Decyzja z dnia 24.06.2004 r. (nr RKR-8/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi Z. - Firma Handlowa „AXPOL” w K.
72. Decyzja z dnia 24.06.2004 r. (nr RWR-26/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Legnickiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w L.
73. Decyzja z dnia 24.06.2004 r. (nr RWR-27/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Wojciecha B. - Transport Osobowy Wojciech B. w S. przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w K.
74. Decyzja z dnia 24.06.2004 r. (nr RWR-28/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko P.P.H. i U. „Schila” Sp. j. Janusz H., Grzegorz M. w P.
75. Decyzja z dnia 25.06.2004 r. (nr DOK-52/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lear Corporation
Beteiligungs GmbH w M. nad GHW Gebäudemanagement GmbH & Co. KG w N. oraz GHW Grote & Hartmann GmbH w N.
76. Decyzja z dnia 25.06.2004 r. (nr RKT-39/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w B.
77. Decyzja z dnia 25.06.2004 r. (nr RWA-17/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku CR MEDIA S.A. w W. przeciwko Polskapresse Sp. z o.o. w W. i Orkla Polen AS w N.
78. Decyzja z dnia 28.06.2004 r. (nr DOK-53/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Monster
Worldwide Germany GmbH w N. nad Jobpilot GmbH w N.
79. Decyzja z dnia 28.06.2004 r. (nr DOK-54/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polsk¹
Grupê Farmaceutyczn¹ S.A. w £. nad Apteki Polskie S.A. w K.
80. Decyzja z dnia 29.06.2004 r. (nr RKR-9/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Ma³gorzacie G. - Firma Handlowa „MAWA” Sp. j. w D.
81. Decyzja z dnia 29.06.2004 r. (nr RKR-10/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Dorocie K. - F.H. „MAKO - SPORT” w T.
82. Decyzja z dnia 29.06.2004 r. (nr RKR-11/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcom Bo¿enie i Szymonowi L. - F.H. Roberta - Sport w T.
83. Decyzja z dnia 29.06.2004 r. (nr RWA-18/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Roche
Polska Sp. z o.o. w W. i HAND - PROD Sp. z o.o. w W.
84. Decyzja z dnia 30.06.2004 r. (nr DNR-29/04) o podaniu do publicznej wiadomoœci informacji o niespe³nieniu przez produkt
wymagañ norm i gotowoœci odkupienia produktów w sprawie z urzêdu przeciwko Orvaldi Power Production Sp. z o.o. w W.
85. Decyzja z dnia 30.06.2004 r. (nr DNR-34/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Peugeot Polska Sp. z o.o. w W.
86. Decyzja z dnia 30.06.2004 r. (nr DOK-55/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Robert
Bosch Verpakkingsmachines B.V. w H. nad spó³kami z Grupy SIG Holding AG, tj.: SIG Pack International AG w S., SIG Pack
Systems AG w S., SIG Pack Services AG w S., SIG Transver AG w S., Sig Sapal S.A. w S., SIG Demaurex S.A. w S., SIG Pack
Services S.à.r.l. w F., SIG Pack Ltda. w B., SIG pack PTE. Ltd. w S., SIG Pack Services Ltd. w W., SIG Doboy Inc. w U., SIG Pack
Services Inc. GmbH w U., Pack Services GmbH w N.
87. Decyzja z dnia 30.06.2004 r. (nr RKT-40/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Polskiemu Centrum Kapita³owemu „LOKATA” Sp. z o.o. w K.
88. Decyzja z dnia 2.07.2004 r. (nr DOK-56/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kompaniê
Wêglow¹ S.A. nad Central¹ Zbytu Wêgla Wêglozbyt S.A. w K.
89. Decyzja z dnia 6.07.2004 r. (nr RKT-41/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko SITA Zak³ad Oczyszczania Miasta S.A. w B.
90. Decyzja z dnia 9.07.2004 r. (nr DNR-31/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Alvi - Polska” Sp. z o.o. w J.
91. Decyzja z dnia 9.07.2004 r. (nr DOK-59/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Altor 2003 GP
Limited w N. kontroli nad spó³kami wchodz¹cymi w sk³ad dzia³u Dynapac.
92. Decyzja z dnia 9.07.2004 r. (nr RKR-12/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcom Krystynie i Tadeuszowi K. - Firma Handlowa „Moderna” s.c.
Krystyna & Tadeusz K. w T.
93. Decyzja z dnia 9.07.2004 r. (nr RKT-42/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Wodoci¹gów ESOX” Sp. z o.o. w R. przeciwko Górnoœl¹skiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów, Przedsiêbiorstwo Pañstwowe w K.
94. Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr DOK-57/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Spó³kê
GlaxoSmithKline plc w W. nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Sanofi-Synthèlabo S.A. w F.
95. Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr DOK-58/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu przedsiêbiorców:
Energii Gdañskiej Kompanii Energetycznej S.A. w G., Elbl¹skich Zak³adów Energetycznych S.A. w E., Energetyki Kaliskiej S.A.
w K., Zak³adu Energetycznego Koszalin S.A. w K., Zak³adu Energetycznego S.A. w O., Zak³adu Energetycznego P³ock S.A. w P.,
Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A. w S., Zak³adu Energetycznego Toruñ S.A. w T.
96. Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr DOK-61/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
PKP Intercity Sp. z o.o. nad WARS S.A. w W.
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97. Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr DOK-62/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na Robert Bosch
GmbH w N. z tytu³u niezg³oszenia zamiaru koncentracji.
98. Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr RGD-3/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
31 grudnia 2003 r., nr RGD-31/03.
99. Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr RKR-13/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Stefana W. Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy CMOL - FRUT w C. przeciwko Rzeszowskiemu Zak³adowi Energetycznemu S.A. w R.
100.Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr RPZ-14/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku OKSTAR Sp. z o.o. w G.
przeciwko Grupie Energetycznej ENEA S.A. w P.
101.Decyzja z dnia 12.07.2004 r. (nr RPZ-15/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie O.
102.Decyzja z dnia 13.07.2004 r. (nr DOK-60/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ¯ywiec
Trade Sp. z o.o. w W. nad „LOCO - Bo¿ena K.” w W.
103.Decyzja z dnia 13.07.2004 r. (nr DOK-63/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lider Artur
Sp. z o.o. w W. nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa LU Polska S.A. w W.
104.Decyzja z dnia 13.07.2004 r. (nr RKR-14/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Zbigniewowi S. - La Strada „Prima But”
Dystrybucja Obuwia w R.
105.Decyzja z dnia 13.07.2004 r. (nr RKR-15/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcom Stanis³awowi i Boles³awowi S. - F.H. „MAX” w T.
106.Decyzja z dnia 13.07.2004 r. (nr RKR-16/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Marii S. - P.P.H.U. „Miram” w P.
107.Decyzja z dnia 13.07.2004 r. (nr RKR-17/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Danucie Z. - Firma Handlowa Danuta Z. w T.
108.Decyzja z dnia 14.07.2004 r. (nr RKT-43/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku 7 przedsiêbiorców
przeciwko przedsiêbiorcy Barbarze H. - Us³ugi Pogrzebowe w R. i Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski Nr 2 w R.
109.Decyzja z dnia 14.07.2004 r. (nr RKT-44/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunalnemu „THERMA” Sp. z o.o. w B.
110.Decyzja z dnia 15.07.2004 r. (nr DNR-16/04) o wycofaniu produktu z obrotu w sprawie z urzêdu przeciwko „G.J.Styl” ImportExport-Hurt Gra¿yna Majocha w M.
111.Decyzja z dnia 15.07.2004 r. (nr DNR-18/04) o podaniu do publicznej wiadomoœci ostrze¿enia i wycofaniu produktu z obrotu
w sprawie z urzêdu przeciwko „Artyk” Sp. z o.o. w £.
112.Decyzja z dnia 16.07.2004 r. (nr DOK-67/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Ripplewood Phosphorous Holding LLC w U. nad Akzo Nobel Phosphorus Chemicals Verwaltungs-GmbH, Akzo Nobel Functional
Chemicals LLC, spó³k¹ komandytow¹, Akzo Nobel Phosphorus Chemicals GmbH & Co. oraz czêœci¹ Akzo Nobel N.V. i jej spó³ek zale¿nych.
113.Decyzja z dnia 16.07.2004 r. (nr RGD-4/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Biura Zarz¹dzania
Nieruchomoœciami Sp. z o.o. w W. przeciwko PORTA MARE Sp. z o.o. w D.
114.Decyzja z dnia 16.07.2004 r. (nr RWA-19/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko RUCH
S.A. w W. i Kolporta¿ Prasy ROLKON Sp. z o.o. w P.
115.Decyzja z dnia 16.07.2004 r. (nr RWA-20/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko RUCH
S.A. w W. i FRANPRESS Sp. z o.o. w W.
116.Decyzja z dnia 16.07.2004 r. (nr RWA-21/04) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS w W. (publ. - poz. 320 w niniejszym nr Dziennika).
117.Decyzja z dnia 18.07.2004 r. (nr DOK-66/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Nijman/Zeetank
International Transport Sp. z o.o. w S. nad ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. w L. (publ. - poz. 321 w niniejszym nr Dziennika).
118.Decyzja z dnia 19.07.2004 r. (nr DOK-65/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Przedsiêbiorstwa
Aptekarskiego Optima Forma S.A. w J. i Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Radix Sp. z o.o. w K.
119.Decyzja z dnia 20.07.2004 r. (nr DNR-22/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Ahold” Polska Sp. z o.o. w K.
120.Decyzja z dnia 21.07.2004 r. (nr DOK-68/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Fotex Polska Sp. z o.o.
w W. czêœci przedsiêbiorstwa Carrefour Polska Sp. z o.o. w W.
121.Decyzja z dnia 21.07.2004 r. (nr RBG-21/04) o na³o¿eniu na Zak³ad Energetyczny w O. kary pieniê¿nej z tytu³u nieudzielenia
informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
122.Decyzja z dnia 21.07.2004 r. (nr RKT-45/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w P. przeciwko Górnoœl¹skiemu Zak³adowi Elektroenergetycznemu S.A. w G.
123.Decyzja z dnia 22.07.2004 r. (nr RWA-22/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „G¹sior” Sp. z o.o. w B. nad Flexpol Sp. z o.o. w P.
124.Decyzja z dnia 23.07.2004 r. (nr DOK-70/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy przez: Lubelskie Zak³ady Energetyczne S.A. w L., Zamojsk¹ Korporacjê Energetyczn¹ S.A. w Z., Zak³ad
Energetyczny Bia³ystok S.A. w B., Zak³ady Energetyczne Okrêgu Radomsko - Kieleckiego S.A. w S., Rzeszowski Zak³ad
Energetyczny S.A. w R., Zak³ad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. w W.
125.Decyzja z dnia 23.07.2004 r. (nr DOK-74/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Value Four Capital Holdings Limited w G. nad Baring Corilius Private Equity Limited w G.
126.Decyzja z dnia 23.07.2004 r. (nr RBG-21/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Gminie D. (publ. - poz. 323 w niniejszym nr Dziennika).
127.Decyzja z dnia 26.07.2004 r. (nr DOK-69/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Hydrobudowê-6 S.A. w N. nad Warszawskim Przedsiêbiorstwem Robót Drogowych S.A. w W.
128.Decyzja z dnia 26.07.2004 r. (nr DOK-71/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
HOCHTIEF Facility Management GmbH w N. nad Lufthansa Gebäudemanagement Holding GmbH w N.
129.Decyzja z dnia 26.07.2004 r. (nr DAR-8/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Powszechn¹ Kasê
Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. w W. akcji Banku Pocztowego S.A. w B.
130.Decyzja z dnia 27.07.2004 r. (nr DOK-75/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnych
przedsiêbiorców przez Sony Corporation of America w U. i Bertelsmann AG w N.
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131.Decyzja z dnia 28.07.2004 r. (nr RKR-18/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorców
Stanis³awa i Ma³gorzaty K. - Firma Handlowo - Us³ugowa „KOSTA” w D. przeciwko Firmie Oponiarskiej „DÊBICA” S.A. w D.
132.Decyzja z dnia 29.07.2004 r. (nr DOK-76/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Wroc³awskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w W. nad Kieleckimi Kopalniami Kwarcytu S.A. w W.
133.Decyzja z dnia 5.08.2004 r. (nr RKR-20/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Annie B. - F.H. „Dawid” w W.
134.Decyzja z dnia 5.08.2004 r. (nr RWR-29/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Miêdzynarodowemu
Funduszowi Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w W.
135.Decyzja z dnia 6.08.2004 r. (nr RGD-5/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w S. przeciwko Pomorskiej Spó³ce Gazownictwa Sp. z o.o. w G.
136.Decyzja z dnia 6.08.2004 r. (nr RGD-6/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w T. przeciwko „Petrus” Sp. z o.o. w C.
137.Decyzja z dnia 6.08.2004 r. (nr RGD-7/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w C. przeciwko „Petrus” Sp. z o.o. w C.
138.Decyzja z dnia 9.08.2004 r. (nr DOK-77/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Carston Polska Sp. z o.o. w W.
przeciwko Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W.
139.Decyzja z dnia 9.08.2004 r. (nr RLU-23/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Pogrzebowemu „Hades” Sp. z o.o. w B. i Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w B.
140.Decyzja z dnia 9.08.2004 r. (nr RLU-24/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w B. przeciwko Informexpo Wydawnictwo Miêdzynarodowe Sp. z o.o. w W.
141.Decyzja z dnia 11.08.2004 r. (nr RLU-28/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Waldemarowi Œ. - Dom Wydawniczo - Handlowy „Ch³opska Droga” w W.
142.Decyzja z dnia 12.08.2004 r. (nr DOK-78/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez GeoPost
GmbH w N. nad Baltic Logistic System International AB w S.
143.Decyzja z dnia 12.08.2004 r. (nr DOK-79/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Deere & Company w U. nad John Deere-Rolimpex Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. w J.
144.Decyzja z dnia 12.08.2004 r. (nr RPZ-16/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Automatic-Serwis Sp. z o.o. w B.
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
145.Decyzja z dnia 13.08.2004 r. (nr RWA-23/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BOS S.A.
w B. nad Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. w P.
146.Decyzja z dnia 16.08.2004 r. (nr RWR-30/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Proinwest Polska Sp. z o.o. w B.
147.Decyzja z dnia 16.08.2004 r. (nr RGD-8/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wojciechowi W. w G.
148.Decyzja z dnia 16.08.2004 r. (nr RKR-21/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Gra¿yny K. Firma
Handlowo-Us³ugowa w K. przeciwko Zarz¹dowi Cmentarzy Komunalnych w K.
149.Decyzja z dnia 16.08.2004 r. (nr R£O-3/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli nad
„Polonis Plus” Sp. z o.o. w £. przez Carey Agri International - Poland Sp. z o.o. w W.
150.Decyzja z dnia 17.08.2004 r. (nr RKR-22/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Firmie Handlowej „BOZ” S.A. w R.
151.Decyzja z dnia 18.08.2004 r. (nr RKR-23/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Firmie Handlowej „Femix” w T.
152.Decyzja z dnia 18.08.2004 r. (nr RLU-26/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Handlowo-Us³ugowego Marian D. w L. przeciwko Koœcio³owi Rektoralnemu p.w. Wszystkich Œwiêtych w L.
153.Decyzja z dnia 19.08.2004 r. (nr RKR-24/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Krzysztofa
K. w B. przeciwko Ma³opolskiemu Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w K.
154.Decyzja z dnia 19.08.2004 r. (nr R£O-4/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Firmie Handlowej Active Sp. j. w K.
155.Decyzja z dnia 20.08.2004 r. (nr R£O-5/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Górnoœl¹ski
Bank Gospodarczy S.A. w K. nad Bankiem Przemys³owym S.A. w £.
156.Decyzja z dnia 23.08.2004 r. (nr DOK-82/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Chiquita
PL Sp. z o.o. w K. nad Darex S.A. w R.
157.Decyzja z dnia 23.08.2004 r. (nr RKT-47/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w R.
158.Decyzja z dnia 24.08.2004 r. (nr DOK-80/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Körber
Schleifring GmbH w N. nad Walter Maschinenbau GmbH w N., Walter Grinders Inc. w U., Walter s.r.o. w C., Walter Japan K.K. w J.
159.Decyzja z dnia 24.08.2004 r. (nr DOK-81/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Flex-N-Gate Corporation w U. nad Dynamit Nobel Kunststoff GmbH w N.
160.Decyzja z dnia 24.08.2004 r. (nr RLU-29/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Dariuszowi W. - Centrum Szkoleñ i Finansów w L.
161.Decyzja z dnia 25.08.2004 r. (nr RKT-48/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „Bracia S. Zak³ad Oczyszczania i Wywozu Nieczystoœci” Sp. j. w C.
162.Decyzja z dnia 26.08.2004 r. (nr RKT-49/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w W.
163.Decyzja z dnia 26.08.2004 r. (nr RKT-50/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „Rethmann Recycling” Sp. z o.o. w W.
164.Decyzja z dnia 27.08.2004 r. (nr RKT-51/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Zak³adowi Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w M.
165.Decyzja z dnia 27.08.2004 r. (nr RKT-52/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Rethmann Opole Sp. z o.o. w O.
166.Decyzja z dnia 27.08.2004 r. (nr RWA-24/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Projekty Bankowe „Polsoft” Sp. z o.o. w P.
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167.Decyzja z dnia 31.08.2004 r. (nr DNR-35/04) o podaniu do publicznej wiadomoœci ostrze¿enia o zagro¿eniu, jakie mog¹ powodowaæ
produkty w sprawie z urzêdu przeciwko Fellowes Polska S.A. w W.
168.Decyzja z dnia 31.08.2004 r. (nr RKR-26/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Stowarzyszeniu Radio - Taxi „Viva” w T., Stowarzyszeniu Radio - Taxi „Efekt” w T.,
Stowarzyszeniu Radio-Taxi „Partner” w T., Stowarzyszeniu „Taksówkarze Tarnowscy” w T., Stowarzyszeniu Euro - Taxi w T.,
Tadeuszowi Œ., Adamowi P., Marianowi C., - Radio Taxi „Express” w T. (publ. - poz. 323 w niniejszym nr Dziennika).
169.Decyzja z dnia 31.08.2004 r. (nr RPZ-17/04) o wszczêciu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Grupie Energetycznej ENEA
S.A. w P.
170.Decyzja z dnia 31.08.2004 r. (nr RWA-25/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych w W.
325
WYROK
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Polskiej Izby Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w G.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 66/2003)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwo³ania Polskiej Izby Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o ochronê zbiorowych interesów konsumentów na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 lipca 2003 r. nr RPZ-12/2003
I.oddala odwo³anie,
II.zas¹dza od Polskiej Izby Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w G. na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotê 1.000 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Powód - Polska Izba Finansowa Skarbiec Sp. z o.o. w G. wniós³ odwo³anie od decyzji pozwanego Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej Prezesem Urzêdu, z dnia 21 lipca 2003 r. W zaskar¿onej decyzji pozwany stwierdzi³,
¿e powód stosuje praktykê polegaj¹c¹ na prowadzeniu reklamy prasowej w sposób wprowadzaj¹cy w b³¹d i uznaj¹c, i¿ narusza to
zbiorowe interesy konsumentów nakaza³ zaniechania jej stosowania zobowi¹zuj¹c powoda do publikacji prawomocnej decyzji
w prasie. Decyzja pozwanego oparta zosta³a na ustaleniu, ¿e powód prowadz¹c w rzeczywistoœci w postaci organizowania grupy
samofinansuj¹cej siê prowadzi³ reklamê oferty spó³ki podaj¹c w niej wprowadzaj¹ce w b³¹d informacje mówi¹ce o mo¿liwoœci
uzyskania kredytu b¹dŸ po¿yczki nie informuj¹c o rzeczywistym przedmiocie umowy - cz³onkostwie w konsorcjum kapita³owym
o charakterze samofinansuj¹cym siê.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego opieraj¹c siê na zebranych informacjach Prezes Urzêdu uzna³, ¿e dzia³ania
powoda wyczerpuj¹ znamiona czynu nieuczciwej konkurencji okreœlone w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) nakaza³ zaniechanie stosowanej przez powoda praktyki
jako naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów.
W z³o¿onym odwo³aniu powód zarzuci³, ¿e decyzja wydana zosta³a z pominiêciem istotnych okolicznoœci sprawy w oparciu
o b³êdne ustalenia faktyczne. Podniós³, ¿e oferowane us³ugi mieszcz¹ siê w przedmiocie dzia³alnoœci okreœlonym w umowie spó³ki.
Wyjaœni³, ¿e zawar³ umowê z firm¹ „Conectic Credit” w K. (poœrednikiem przy zawieraniu umów kredytowych) i opublikowana reklama
s³u¿y³a do pozyskiwania dla tej firmy klientów zainteresowanych otrzymywaniem kredytu. Uwzglêdniaj¹c wskazan¹ umowê wywodzi³,
¿e zarzut o prowadzeniu praktyki reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d potencjalnych klientów nie jest zasadny. Powo³uj¹c siê na art. 23a ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stan¹³ na stanowisku, ¿e stosowana przez niego praktyka reklamowa nie jest
bezprawna i nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Wobec powy¿szego wniós³ o uchylenie decyzji pozwanego. Ponadto
powód zarzuci³, ¿e zaskar¿ona decyzja opiera siê na dzia³alnoœci reklamowej prowadzonej przez podmiot o innej nazwie.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ co nastêpuje:
Bezsporne w sprawie jest, ¿e Polska Izba Finansowa „Skarbiec” Sp. z o.o. w G. (zwana dalej P.I.F. „Skarbiec” Sp. z o.o.)
zamieszcza³a w prasie og³oszenia reklamuj¹ce jej dzia³alnoœæ, przy czym w treœci publikowanych reklam pominiêto informacjê,
¿e prowadzona przez spó³kê dzia³alnoœæ polega na organizowaniu grupy finansowej. W reklamie znajdowa³y siê natomiast
sformu³owania i informacje sugeruj¹ce mo¿liwoœæ uzyskania za poœrednictwem og³oszeniodawcy kredytu lub po¿yczki.
W zwi¹zku z podejrzeniem prowadzenia przez P.I.F. „Skarbiec” Sp. z o.o. reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, co narusza art. 23a ust. 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura w Poznaniu przeprowadzi³
z urzêdu postêpowanie administracyjne w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów.
Z uzasadnienia decyzji o wszczêciu postêpowania wynika, ¿e w publikowanych przez spó³kê reklamach oferowane by³y kredyty
i po¿yczki, podczas gdy Urz¹d posiada³ informacjê, i¿ produktem proponowanym przez P.I.F. „Skarbiec” Sp. z o.o. w wyniku
podpisywanej umowy jest uczestnictwo w organizowanym programie finansowym, przy czym œrodki na jego dzia³anie pochodzi³y
z terminowych wp³at uczestników programu. Takie dzia³anie, zdaniem Urzêdu, wywo³ywa³o u adresatów reklamy mylne wyobra¿enie
o rodzaju dzia³alnoœci spó³ki, co uzasadnia³o wszczêcie postêpowania administracyjnego. W odpowiedzi na decyzjê o wszczêciu
postêpowania administracyjnego P.I.F. „Skarbiec” Sp. z o.o. przes³a³a dokumentacjê, z której wynika³o, ¿e jej pracownicy maj¹
obowi¹zek rzetelnego informowania klientów o warunkach podpisanej umowy. Spó³ka przedstawi³a te¿ formularz wniosku
o przyst¹pienie do programu, zawieraj¹cy informacjê, ¿e przyst¹pienie jest inn¹ form¹ nabycia œrodków finansowych ni¿ kredyt nie
precyzuj¹c, ¿e œrodki pochodz¹ z terminowych wp³at uczestników programu. Spó³ka przes³a³a równie¿ dokumenty celem wykazania,
¿e prowadzi szkolenia pracowników dotycz¹ce zasad informowania klientów o przedmiocie umowy przed jej podpisaniem oraz
kserokopiê zmodyfikowanej reklamy prasowej, w której pojawi³a siê nazwa firmy Conectic Credit. W reklamie nie zamieszczono jednak
nadal informacji o rzeczywistym przedmiocie dzia³ania spó³ki, co powodowa³o, ¿e konsument zapoznaj¹cy siê z reklam¹ móg³ odnieœæ
mylne wra¿enie, i¿ spó³ka zajmuje siê udzielaniem kredytów i po¿yczek. Na podstawie zebranego materia³u Prezes Urzêdu, uznaj¹c
stosowan¹ przez spó³kê praktykê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, nakaza³ zaniechania jej stosowania.
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S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³ co nastêpuje:
Przedmiotem oceny w prowadzonym postêpowaniu jest, czy stosowana przez powoda praktyka w rzeczywistoœci narusza
zbiorowe interesy konsumentów przez reklamowanie oferty spó³ki w sposób wprowadzaj¹cy w b³¹d. W myœl art. 23a ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów praktyka naruszaj¹ca zbiorowe interesy konsumentów polega na godz¹cym w nie bezprawnym
dzia³aniu przedsiêbiorcy. Definicja ta zosta³a sprecyzowana w art. 23a ust. 2 ustawy, który zawiera przyk³ady praktyk uwa¿anych za
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Wymieniono wœród nich nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê.
Taki w³aœnie zarzut postawiony powodowi by³ podstaw¹ decyzji wydanej przez pozwanego.
Jak wynika z powo³anych przepisów do postawienia przedsiêbiorcy takiego zarzutu konieczne jest spe³nienie dwóch przes³anek:
bezprawnoœci dzia³ania oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji okreœla bezprawnoœæ dzia³ania jako czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d klienta
i mog¹cy przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê, co do nabycia towaru lub us³ugi. Podstawowym kryterium oceny jest tutaj przydatnoœæ i
mo¿liwoœæ zastosowania reklamowanego towaru. Je¿eli wiêc wbrew treœci reklamy konsument nie ma mo¿liwoœci zastosowania
reklamowanego produktu np. dlatego, ¿e reklamodawca nie posiada go w swojej ofercie - reklama jest bezprawna. Wprowadzenie
w b³¹d polegaæ mo¿e na pominiêciu w reklamie istotnych dla konsumenta informacji lub zawarciu w reklamie sformu³owañ k³amliwych.
Stwierdziæ nale¿y, ¿e w dzia³aniu powoda mo¿na dostrzec wystêpowanie wszystkich wymienionych cech. Treœæ publikowanej
reklamy, w której nie zawarto wszystkich informacji na temat przedmiotu rzeczywistej dzia³alnoœci powoda jak i umieszczono
informacjê o produktach, które nie znajdowa³y siê w ofercie, œwiadczy o trafnoœci oceny, która leg³a u podstaw zaskar¿onej decyzji.
Przemawia za tym równie¿ sposób oraz zakres udzielanych konsumentom przed podpisaniem umowy informacji, a tak¿e sama treœæ
umowy, w której nie ma mowy o kredycie lub po¿yczce tylko o przydziale towaru lub dobra. Reklama wskazuje jednak wyraŸnie sw¹
treœci¹ na mo¿liwoœæ uzyskania kredytu lub po¿yczki i skierowana jest do konkretnej kategorii osób czy podmiotów gospodarczych.
Jednoczeœnie reklama sprawia wra¿enie, ¿e kredyt lub po¿yczka zostan¹ udzielone bez koniecznoœci spe³nienia szczególnych,
wymaganych przez banki warunków i w krótkim czasie. Stwarza to okolicznoœci sprzyjaj¹ce wyrobieniu u jej adresatów mylnej opinii
o treœci reklamowanego produktu. Dopiero w trakcie czynnoœci przygotowawczych do podpisania umowy konsument, który podj¹³ ju¿
decyzjê o skorzystaniu z reklamowanej oferty w b³êdnym przeœwiadczeniu, ¿e dotyczy ona kredytu, dowiadywa³ siê o rzeczywistych
zasadach systemu. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e osoby nie posiadaj¹ce wiedzy koniecznej do prawid³owej oceny sytuacji pozostaj¹c
w mylnym przeœwiadczeniu przystêpowa³y do umowy przekonane, ¿e niezw³ocznie otrzymaj¹ kredyt lub po¿yczkê.
Nawet umieszczenie w reklamie nazwy firmy, z któr¹ powód wspó³pracuje nie zmienia oceny co do jej bezprawnoœci. Nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e firma Conectic Credit sama te¿ nie udziela kredytów, a jedynie poœredniczy w zawieraniu umów z bankami. W³aœciciel ww.
firmy jest, jak wynika z aktualnego wypisu z rejestru, jednoczeœnie wspólnikiem pozwanej spó³ki, a do niedawna by³ tak¿e cz³onkiem jej
zarz¹du. Œwiadczy to o bliskiej wspó³pracy obu firm lecz nie gwarantuje uzyskania kredytu, co sugeruje reklama. Wszak w zarz¹dzeniu
dla kierowników Biura Sprzeda¿y zarz¹d P.I.F. „Skarbiec” zabrania powo³ywania siê w rozmowach z klientami na wspó³pracê
z jakimkolwiek bankiem, co wskazuje na wykluczenie na tym etapie postêpowania mo¿liwoœci uzyskania produktu w postaci kredytu.
Ponadto zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) udzielanie kredytów poza
kredytami konsumenckimi nale¿y do czynnoœci, które mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce
w formie banków. Art. 12 ww. ustawy ustala zasadê, ¿e banki mog¹ dzia³aæ wy³¹cznie w formie banków pañstwowych, spó³dzielczych
lub spó³ek akcyjnych. Skar¿¹cy dzia³a w formie prawnej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i nawet jego przedmiot dzia³ania nie
obejmuje udzielania kredytów. Jest to dodatkowa okolicznoœæ œwiadcz¹ca o bezprawnoœci zamieszczonej reklamy, która mog³a
wywo³ywaæ mylne przeœwiadczenie o powa¿nym - równym bankom - zapleczu finansowym firmy oraz skutkach przyst¹pienia do
umowy takich jak w przypadku zawarcia umowy z bankiem. Reklama powoda zamieszczana by³a w gazecie dostêpnej dla ka¿dego
konsumenta, który potencjalnie móg³ siê z ni¹ zetkn¹æ. Oznacza to, ¿e by³a skierowana do nieokreœlonej zbiorowoœci, której interes
naruszano poprzez publikacjê reklamy, wype³niaj¹c tym samym ustawowe przes³anki bezprawnoœci dzia³ania. W œwietle powy¿szego
oceny S¹du o s³usznoœci zaskar¿onej decyzji nie zmienia równie¿ zarzut o b³êdnych ustaleniach faktycznych, które jak to zosta³o wyjaœnione
w odpowiedzi na odwo³anie by³ skutkiem pomy³ki zaistnia³ej w uzasadnieniu, co potwierdza treœæ pozosta³ego materia³u dowodowego.
Wobec powy¿szego wniesione odwo³anie jako nieuzasadnione nale¿a³o oddaliæ na podstawie przepisu art. 47953 § 1 Kpc.
O kosztach postêpowania orzeczono zgodnie z dyspozycj¹ art. 98 Kpc stosownie do wyniku sporu.[...]
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Wykaz wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesi¹cach:
maj, czerwiec, lipiec, sierpieñ 2004 r.
1.

Wyrok z dnia 10.05.2004 r. (Sygn. akt Ama 45/03) w sprawie z odwo³ania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w £. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 19.05.2004 r. (Sygn. akt Ama 63/03) w sprawie z odwo³ania Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. w K.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 26.05.2004 r. (Sygn. akt Ama 33/03) w sprawie z odwo³ania Gminy ¯. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 2.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 94/03) w sprawie z odwo³ania „SIM” S.A. w Z. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 9.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 38/03) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Dariusza J. „Juratech” w C. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 16.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 99/03) w sprawie z odwo³ania Energetyki Poznañskiej S.A. w P. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 16.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 41/03) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorcy Romana M. Auto Z³om i Wypo¿yczalnia
Samochodów w M. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 17.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 39/03) w sprawie z odwo³ania Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w T.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 23.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 66/03) w sprawie z odwo³ania Polskiej Izby Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w G.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 325 w niniejszym nr Dziennika)
10. Wyrok z dnia 7.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 65/03) w sprawie z odwo³ania Gminy G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 21.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 93/03) w sprawie z odwo³ania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w P.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12. Wyrok z dnia 11.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 55/03) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Prze³adunku Paliw P³ynnych
NAFTOPORT Sp. z o.o. w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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13. Wyrok z dnia 11.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 57/03) w sprawie z odwo³ania ENION S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 11.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 62/03) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej w O. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 25.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 91/03) w sprawie z odwo³ania Œródmiejskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w B.
i Spó³dzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w B. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 21.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 93/03) w sprawie z odwo³ania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w P.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 21.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 93/03) w sprawie z odwo³ania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w P.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
327
WYROK
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty Lotnicze” w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 25/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty Lotnicze” w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udzia³em zainteresowanych: 1) Stowarzyszenia Transportu Prywatnego „Euro Taxi”, 2)
Stowarzyszenia „Warsaw Taxi”, 3) Sylwestra K. i Miros³awa S. o ochronê konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy,
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 1 kwietnia 2004 r., kasacji strony pozwanej od wyroku S¹du Okrêgowego
w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 marca 2003 r., sygn. akt XVII Ama 35/02, oddala kasacjê i zas¹dza
od Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz powoda kwotê 1.800 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem Urzêdu) decyzj¹ z dnia 20 grudnia 2001 r. nr RWA-45/2001:
I. Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) nie stwierdzi³ stosowania przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” w W. oraz
Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. w W., SAWA - TAXI Sp. z o.o. w W., Stowarzyszenie Prywatnych PrzewoŸników
ME.RC Taxi w W. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê stanowi¹cej porozumienie polegaj¹ce na ograniczeniu przedsiêbiorcom nie
objêtym porozumieniem dostêpu do obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W.
II. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê nadu¿ywanie przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” w W. pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W. wed³ug kryteriów podmiotowych na skutek
dopuszczenia do wykonywania tej¿e us³ugi jedynie przedsiêbiorców, z którymi PP „Porty Lotnicze” zawar³o umowy najmu pomieszczenia
w budynku Terminal I na terenie Portu Lotniczego w W. z przeznaczeniem na stanowisko akwizycyjne us³ug taksówkowych oraz czêœci
powierzchni parkingu niestrze¿onego i nakaza³ zaniechania stosowania takiej praktyki.
III. Na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê nadu¿ywanie przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” w W. pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku umo¿liwiania
(organizowania) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W. poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji na skutek ograniczenia liczby przedsiêbiorców mog¹cych œwiadczyæ obs³ugê
taksówkow¹ Portu Lotniczego W. i nakaza³ zaniechania stosowania takiej praktyki.
IV. Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na³o¿y³ na Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty
Lotnicze” w W. karê pieniê¿n¹.
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” zaskar¿y³o odwo³aniem powy¿sz¹ decyzjê w jej pkt II, III i IV zarzucaj¹c naruszenie
prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê art. 8 ust. 1 i 2 oraz 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
niewyjaœnienie wszystkich okolicznoœci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy oraz sprzecznoœci istotnych ustaleñ decyzji
z treœci¹ zebranego materia³u dowodowego. Wskazuj¹c na powy¿sze podstawy, wnios³o o zmianê decyzji w zaskar¿onej czêœci
poprzez orzeczenie, ¿e w przedmiotowej sprawie Przedsiêbiorstwo nie prowadzi³o i nie prowadzi praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê
oraz ¿e brak jest podstaw prawnych do na³o¿enia na Przedsiêbiorstwo kary pieniê¿nej.
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 26 marca 2003 r. XVII Ama 35/02 w pkt 1
zmieni³ pkt II decyzji w ten sposób, ¿e punkt ten otrzyma³ brzmienie: „Nie stwierdza siê stosowania przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe
„Porty Lotnicze” w W. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia us³ug obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W. poprzez podzia³ rynku obs³ugi taksówkowej
tego Portu wed³ug kryteriów podmiotowych na skutek dopuszczenia do wykonywania tej us³ugi jedynie przedsiêbiorców, z którymi
zawarto umowy najmu pomieszczenia w budynku Terminal I na terenie Portu Lotniczego w W. z przeznaczeniem na stanowisko
akwizycyjne us³ug taksówkowych oraz czêœci powierzchni parkingu niestrze¿onego.”, w pkt 2 zmieni³ pkt III tej decyzji w ten sposób, ¿e
punkt ten otrzyma³ brzmienie: „Nie stwierdza siê stosowania przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” w W. praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia
us³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W. poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju
konkurencji na skutek ograniczenia liczby przedsiêbiorców mog¹cych œwiadczyæ obs³ugê taksówkow¹ Portu Lotniczego W., w pkt 3
zmieni³ pkt IV zaskar¿onej decyzji w ten sposób, ¿e otrzyma³ on brzmienie: „Umorzyæ postêpowanie o na³o¿enie kary pieniê¿nej”.
W ocenie S¹du trafny jest zarzut powoda, ¿e pozwany b³êdnie uzna³, i¿ naruszy³ on przepis art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Przes³ank¹ praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê jest posiadanie przez podmiot pozycji dominuj¹cej na rynku. Pozwany ustali³,
¿e powód posiada pozycjê dominuj¹c¹ na rynku umo¿liwiania (organizowania) us³ug przewozów taksówkowych. W istocie jednak - stwierdzi³
S¹d - powód nie œwiadczy us³ug przewozowych taksówkami ani ich nie organizuje. Jego dzia³anie polega na udostêpnianiu terenu, którego jest
u¿ytkownikiem wieczystym, podmiotom œwiadcz¹cym takie us³ugi. Podjête przez powoda dzia³ania w zakresie wynajmu czêœci Terminala
i zmiany organizacji ruchu na jednym z pasów podjazdu nie zmieniaj¹ tego stanu. W dalszym ci¹gu to nie powód, ale trzech przedsiêbiorców
(SAWA-Taxi, MPT i ME.RC.Taxi) organizuje us³ugi przewozu taksówkowego. Wyboru tych przedsiêbiorców i ewentualnego kontrolowania
jakoœci œwiadczonych us³ug nie mo¿na uznaæ za „organizowanie us³ug przewozów taksówkowych”, gdy¿ czynnoœci te nie odnosz¹ siê
bezpoœrednio do œwiadczonych w tym zakresie us³ug. S³owo organizowaæ oznacza „uk³adaæ w pewne formy, podporz¹dkowywaæ normom,
wprowadzaæ do czegoœ ³ad”. Odnosi siê ono do konkretnego dzia³ania, zmierzaj¹cego bezpoœrednio do uzyskania œwiadomie za³o¿onego ³adu.
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Zdaniem S¹du, aby zainteresowanego mo¿na by³o uznaæ za przedsiêbiorcê, dzia³aj¹cego na rynku w³aœciwym, konieczne jest aby
prowadzi³ on na tym rynku dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a wiêc, aby, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
- Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, mia³a charakter zarobkowy. Zainteresowany musia³by zatem za „organizowanie” uzyskiwaæ
pieniê¿ny ekwiwalent. W rozpoznawanej sprawie zainteresowany otrzymuje ekwiwalent za dzier¿awê gruntu (czynsz dzier¿awny)
a nie za „organizowanie przewozów taksówkowych”.
Niezale¿nie od powy¿szego, zdaniem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie ma podstaw do zawê¿ania granic takiego
rynku do rejonu dworca lotniczego. Wyznaczaj¹c rynek produktowy, nale¿y wzi¹æ pod uwagê inne formy organizowania przewozów
taksówkowych, np. zamówienia telefoniczne, sta³a obs³uga firm i instytucji, akwizycja bezpoœrednia. Jest bezsporne, ¿e mo¿liwe jest
telefoniczne zamówienie przewozu taksówk¹ z rejonu Portu Lotniczego W. u wybranego przewoŸnika. Operatorzy „radio-taxi”
bezsprzecznie uczestnicz¹ w rynku „organizowania przewozów taksówkowych”. Niespornym jest, ¿e dzia³alnoœæ taka jest
w jakikolwiek sposób ograniczana. Bezpodstawne s¹ te¿ twierdzenia pozwanego, ¿e rynek w³aœciwy w tym przypadku ograniczony
jest do terenu Portu Lotniczego W. Istot¹ przewozów taksówkowych jest przewóz osób z ró¿nych punktów miasta do punktów miasta
wskazanych przez pasa¿era. Faktyczna dzia³alnoœæ przewozowa i co za tym idzie konkurencja odbywa siê wiêc na terenie ca³ego
miasta, a przynajmniej w granicach pierwszej strefy taxi, a wiêc w rejonie, gdzie nie jest pobierana od pasa¿era op³ata za powrót.
W tych te¿ granicach, obejmuj¹cych Port Lotniczy W., operatorzy radio - taxi nie pobieraj¹ op³at za podstawienie taksówki.
Zdaniem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie ma podstaw do przyjêcia, ¿e powód dzia³a na lokalnym rynku
umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W., a tym bardziej, ¿e posiada na nim pozycjê
dominuj¹c¹. Z tych wzglêdów S¹d uzna³, ¿e zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o zmieniæ, nie stwierdzaj¹c stosowania zarzucanej praktyki
i w zwi¹zku z tym umorzyæ postêpowanie w zakresie na³o¿enia kary pieniê¿nej.
Pozwany w kasacji od powy¿szego wyroku zarzuci³:
1. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 4 pkt 1 i 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów poprzez b³êdn¹ wyk³adniê polegaj¹c¹ na uznaniu, i¿ Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” w W.
nie dzia³a na lokalnym rynku umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W., zdefiniowanym
przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji jako rynek w³aœciwy i nie prowadzi na nim dzia³alnoœci
gospodarczej, w konsekwencji S¹d niew³aœciwie zastosowa³ art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów - uznaj¹c, i¿ PP „Porty Lotnicze” nie prowadzi na rynku w³aœciwym dzia³alnoœci gospodarczej i nie posiada pozycji
dominuj¹cej, a zatem nie stosuje praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê.
2. Naruszenie przepisów postêpowania, które mog³o mieæ istotny wp³yw na wynik sprawy, tj.
art. 233 § 1 oraz art. 328 § 2 Kpc - poprzez nieprzytoczenie w wyroku istotnych motywów, dla których S¹d odmówi³ dopuszczenia
wnioskowanego przez Prezesa Urzêdu dowodu z przes³uchania œwiadka, co nie pozwala na ich ocenê, a w konsekwencji na
sprawdzenie, czy wyrok jest uzasadniony;
art. 233 § 1 Kpc - poprzez uznanie na podstawie art. 229 Kpc i art. 230 Kpc za udowodnion¹ okolicznoœæ swobodnego œwiadczenia
us³ug przez taksówki zamawiane telefonicznie, a tak¿e parkuj¹ce w innych miejscach, co jest sprzeczne z zebranym w sprawie
materia³em dowodowym;
art. 156 Kpa - poprzez uznanie, i¿ postêpowanie jest niewa¿ne - z uwagi na niewydanie postanowienia okreœlaj¹cego zakres
przedmiotowy i podmiotowy tego postêpowania, mimo ¿e zosta³o ju¿ ono wszczête przed 1 kwietnia 2001 r. (tj. przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) w formie przewidzianej ustaw¹ z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (jednolity tekst: Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.).
Wskazuj¹c na powy¿sze podstawy kasacyjne wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci poprzez oddalenie odwo³ania
Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty Lotnicze” oraz zas¹dzenie na rzecz Prezesa Urzêdu kosztów postêpowania kasacyjnego oraz
kosztów postêpowania przed S¹dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub o uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oœci
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie - S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz zas¹dzenie na rzecz Prezesa Urzêdu kosztów postêpowania kasacyjnego oraz kosztów postêpowania przed S¹dem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
Kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw, a zaskar¿ony wyrok mimo czêœciowo b³êdnego uzasadnienia odpowiada prawu.
Pogl¹d S¹du, ¿e postêpowanie przed Prezesem Urzêdu zakoñczone zaskar¿on¹ decyzj¹ by³o niewa¿ne, jest b³êdny i stoi
w sprzecznoœci z sentencj¹ wyroku, którym S¹d zmieni³ pkt II, III i IV tej decyzji w ten sposób, ¿e nada³ tym punktom nowe brzmienie
sprowadzaj¹ce siê najogólniej rzecz bior¹c do niestwierdzenia stosowania przez powoda praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku umo¿liwiania (organizowania) œwiadczenia us³ug obs³ugi
taksówkowej Portu Lotniczego W. W rozpoznawanej sprawie jest niesporne, ¿e postêpowanie administracyjne przed Prezesem
Urzêdu zosta³o wszczête pod rz¹dami ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów (jednolity tekst: Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) na wniosek uprawnionych w rozumieniu art. 21 ust. 1
tej ustawy. Wprawdzie przepisy tej ustawy nie zawiera³y klauzuli o odpowiednim stosowaniu przepisów Kpa do postêpowania przed
Prezesem Urzêdu, to jednak praktyka orzecznicza wykszta³ci³a taka zasadê. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e postêpowanie administracyjne
zosta³o wszczête w niniejszej sprawie z dniem dorêczenia wniosku uprawnionych, co jest zgodne z treœci¹ przepisu art. 62 Kpa i nie
wymaga³o dla swej skutecznoœci wydania osobnego postanowienia o wszczêciu postêpowania.
S¹d trafnie powo³uje siê na przepis art. 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lecz dokonuje jego b³êdnej wyk³adni.
Przepis ten stanowi, ¿e postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów prowadzi siê na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Przepis art. 113
ustawy ma ewidentne wady legislacyjne, lecz z pewnoœci¹ nie mo¿e byæ rozumiany w ten sposób, ¿e „nie zezwala na stosowanie
przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów po
1 kwietnia 2001 r. jak i przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów do stanów sprzed 1 kwietnia 2001 r.”
Przepis ten, zgodnie z natur¹ tego rodzaju przepisów przejœciowych, ma charakter procesowy i oznacza jedynie tyle, ¿e postêpowanie
wszczête i niezakoñczone przed dniem 1 kwietnia 2001 r. toczy siê na podstawie przepisów obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy.
Przyjêcie pogl¹du S¹du by³oby równoznaczne z uznaniem, ¿e postêpowania wszczête i niezakoñczone przed dniem 1 kwietnia 2001 r.
podlega³oby umorzeniu, co by³oby oczywiœcie sprzeczne z ratio legis powy¿szego przepisu, nakazuj¹cego dalsze prowadzenie
postêpowañ wszczêtych pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy.
Uzasadnienie S¹du w tej czêœci jest wewnêtrznie sprzeczne i niezrozumia³e, bowiem kwalifikuj¹c trafnie przepis art. 113 ustawy
jako przepis przejœciowy, S¹d równoczeœnie przyjmuje jako za³o¿enie tezê o braku przepisu przejœciowego, co „powoduje równie¿,
¿e nie jest dopuszczalne prowadzenie postêpowania w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê bez wydania postanowienia
okreœlaj¹cego zakres przedmiotowy i podmiotowy tego postêpowania, nawet jeœli zosta³o ono ju¿ wszczête przed 1 kwietnia 2001 r.
w formie przewidzianej ustaw¹ o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów”. Pogl¹d ten i
jego konsekwencja w postaci uznania przez S¹d, ¿e „brak formalnego wszczêcia postêpowania powoduje jego niewa¿noœæ” w sposób

225

DZIENNIK URZÊDOWY NR 4

oczywisty naruszaj¹ przepis art. 113 ustawy, który ani nie wymaga wszczynania nowych postêpowañ w odniesieniu do stanów
faktycznych powsta³ych przed dniem 1 kwietnia 2001 r., ani te¿ wydawania odrêbnych postanowieñ o wszczêciu postêpowañ
prawid³owo wszczêtych pod rz¹dem dawnych przepisów. Wymaga ponadto podkreœlenia, ¿e Kpa nie zna instytucji niewa¿noœci
postêpowania, lecz jedynie instytucjê niewa¿noœci decyzji, ta zaœ mo¿e byæ spowodowana ró¿nymi wadami decyzji (art. 156 Kpa).
Uznaj¹c, ¿e postêpowanie administracyjne przed Prezesem Urzêdu jest niewa¿ne, S¹d nie móg³ wydaæ orzeczenia reformatoryjnego
i zmieniæ zaskar¿onej decyzji w taki sposób, jak to uczyni³ w sentencji wyroku.
Nie jest trafny zarzut naruszenia wskazanych w kasacji przepisów Kpc poprzez nieprzytoczenie w wyroku istotnych motywów,
dla których S¹d odmówi³ dopuszczenia wnioskowanego przez Prezesa Urzêdu dowodu z przes³uchania œwiadka, bowiem S¹d
w zawartym w protokole rozprawy postanowieniu o oddaleniu wniosku pozwanego o przes³uchanie œwiadka Macieja R. wskaza³,
¿e przyczyn¹ oddalenia wniosku jest „brak oznaczenia tezy dowodowej”.
Trafny jest pogl¹d S¹du, ¿e uznanie podmiotu gospodarczego za przedsiêbiorcê dzia³aj¹cego rynku w³aœciwym, wymaga
stwierdzenia, ¿e na tym rynku prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a wiêc, aby stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
- Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) dzia³alnoœæ ta mia³a charakter zarobkowy. Z przepisu art. 4 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika bowiem jednoznacznie, ¿e przez przedsiêbiorcê rozumie siê przedsiêbiorcê
w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. W rozpoznawanej sprawie jest oczywiste, ¿e Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Porty Lotnicze” jest przedsiêbiorstwem, które zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 paŸdziernika 1987 r.
o przedsiêbiorstwie pañstwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. Nr 33 poz. 185) prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie rozwoju i eksploatacji
portów lotniczych w Polsce s³u¿¹cych do obs³ugi krajowego i miêdzynarodowego ruchu lotniczego. Nie oznacza to jednak, ¿e tylko
w zakresie œwiadczenia us³ug lotniczych Przedsiêbiorstwo to jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o przedsiêbiorstwie pañstwowym „Porty Lotnicze” wynika bowiem
jednoznacznie, ¿e do przedmiotu dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa nale¿y tak¿e „œwiadczenie us³ug na rzecz pasa¿erów linii lotniczych”,
co mo¿e oznaczaæ, ¿e przedsiêbiorstwo mo¿e byæ traktowane jako przedsiêbiorca tak¿e na innych ni¿ œwiadczenie us³ug lotniczych
rynkach w³aœciwych oraz ¿e dla zakwalifikowania Przedsiêbiorstwa jako przedsiêbiorcy na tych innych rynkach jest konieczne, aby na
tym rynku prowadzi³ dzia³alnoœæ w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa dzia³alnoœci gospodarczej. Tymczasem zawarcie umów najmu
oznaczonego terenu Portu Lotniczego W. z wy³onionymi w drodze przetargu korporacjami taksówkowymi nie jest zarobkow¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcza w rozumieniu tego przepisu.
W rozpoznawanej sprawie jest sporne, czy Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na rynku produktowym
okreœlonym przez pozwanego jako „umo¿liwianie (organizowanie) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W”.
Sad Najwy¿szy zwraca w tym kontekœcie uwagê, ¿e umo¿liwianie œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W.
i organizowanie tej obs³ugi nie mog¹ byæ uznane za równoznaczne rodzaje dzia³alnoœci. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e
umo¿liwianie œwiadczenia obs³ugi taksówkowej portu lotniczego obejmuje dzia³ania wykraczaj¹ce poza organizowanie tej obs³ugi.
W tym sensie rynek produktowy zosta³ przez pozwanego okreœlony nieprecyzyjnie, co w istocie prowadzi do wniosku, ¿e powodowi
zarzuca siê nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na dwóch rynkach, a mianowicie rynku umo¿liwiania œwiadczenia obs³ugi taksówkowej portu
lotniczego i rynku organizowania œwiadczenia obs³ugi taksówkowej tego portu. Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e produkt zosta³ zdefiniowany
jako „umo¿liwianie (organizowanie) œwiadczenia obs³ugi taksówkowej Portu Lotniczego W.”, a zatem nie jako umo¿liwianie
(organizowanie) œwiadczenia us³ug taksówkowych, jak przyjmuje to S¹d w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku. Niezale¿nie jednak od
powy¿szych w¹tpliwoœci nale¿y podzieliæ pogl¹d zawarty w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, ¿e dzia³anie powoda, które jest
kwalifikowane jako nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na okreœlonym przez pozwanego rynku w³aœciwym, nie polega na organizowaniu
œwiadczenia us³ug przewozowych taksówkami, lecz na udostêpnianiu terenu, którego jest u¿ytkownikiem wieczystym, podmiotom
œwiadcz¹cym takie us³ugi (por. podobnie wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 9 marca 2004 r. III SK 13/04 w odniesieniu do obs³ugi
taksówkowej Dworca PKP W.), co nie jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Nieuzasadniona odmowa udostêpnienia przez Porty Lotnicze nale¿¹cego doñ terenu korporacjom taksówkowym dla œwiadczenia
przez nie obs³ugi taksówkowej portu lotniczego mo¿e byæ jednakowo¿ oceniana pod k¹tem nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez
Porty Lotnicze na tak zdefiniowanym rynku produktowym, jednak¿e pod warunkiem, ¿e Przedsiêbiorstwo wykorzystywa³oby oddany
umownie korporacjom taksówkowym teren i znajduj¹ce siê na nim urz¹dzenia na potrzeby prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na œwiadczeniu obs³ugi taksówkowej dworca lotniczego. Przedsiêbiorstwo nie prowadzi na tym terenie
dzia³alnoœci gospodarczej tego rodzaju, a w konsekwencji nie konkuruje na tym rynku z innymi przedsiêbiorcami.
W rozpoznawanej sprawie Porty Lotnicze udostêpni³y teren, którego s¹ u¿ytkownikiem wieczystym, dla zapewnienia takiej
obs³ugi przez wy³onione w drodze prawid³owego przetargu korporacje taksówkowe. Jest równie¿ oczywiste, ¿e trzy korporacje
taksówkowe znalaz³y siê w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do pozosta³ych korporacji taksówkowych, jednak¿e nie jest
okolicznoœæ wystarczaj¹ca do stwierdzenia, ¿e Porty Lotnicze nadu¿y³y pozycji dominuj¹cej, bowiem po pierwsze - trzy korporacje
taksówkowe zyska³y tê pozycjê nie wskutek antykonkurencyjnych, jednostronnych dzia³añ pozwanego, lecz w wyniku konkursu,
do którego mog³a przyst¹piæ ka¿da korporacja taksówkowa i konkurowaæ w tym zakresie z pozosta³ymi korporacjami najbardziej
prokonsumenckimi ofertami, po drugie - powód nie odmawia w ogóle dostêpu do swojego terenu innym korporacjom taksówkowym,
lecz wykonuj¹c postanowienia wi¹¿¹cych go z trzema korporacjami umów najmu jedynie ogranicza ten dostêp, co wydaje siê
usprawiedliwione i rozs¹dne ze wzglêdu na wymagania porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, które pozwany nies³usznie lekcewa¿y.
Bior¹c powy¿sze pod rozwagê S¹d Najwy¿szy orzek³ jak w sentencji.[...]
328
WYROK
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w P. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 22/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udzia³em Organizacji Studentów i Absolwentów P.Wr. U.Wr. o ochronê konkurencji,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 kwietnia 2004 r., kasacji strony
powodowej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 lutego 2003 r.,
sygn. akt XVII Ama 36/02,
I. oddala kasacjê,
II. zas¹dza od strony powodowej Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w P. na rzecz strony pozwanej Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 450 z³ (s³ownie: czterysta piêædziesi¹t z³otych) tytu³em kosztów postêpowania kasacyjnego.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 4

226

UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 22 lutego 2002 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 b ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), po przeprowadzeniu postêpowania
administracyjnego wszczêtego z urzêdu, na³o¿y³ na Wy¿sz¹ Szko³ê Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w P. karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 3.521,90 z³ z tytu³u niewykonania obowi¹zku udzielenia danych i informacji na wezwanie Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, dokonane na podstawie art. 45 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, niezbêdnych do ustalenia
zasad i warunków prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej przez publiczne i niepubliczne szko³y wy¿sze funkcjonuj¹ce w Wielkopolsce.
Szko³a nie udzieli³a ¿adnych informacji, stwierdzaj¹c, i¿ nie istniej¹ podstawy prawne do na³o¿enia na ni¹ takiego zobowi¹zania, gdy¿
Uczelnia nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wymierzona kara
w wysokoœci 3.521,90 z³ (równowartoœæ 1.000 euro w roku poprzedzaj¹cym na³o¿enie kary), zbli¿ona jest do dolnej granicy
przewidzianej za takie zachowanie.
Od decyzji Prezesa Urzêdu w dniu 13 marca 2002 r. odwo³anie wnios³a Wy¿sza Szko³a Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
¿¹daj¹c uchylenia zaskar¿onej decyzji w ca³oœci. Zarzuci³a naruszenie art. 4 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie, naruszenie art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z art. 45 ust. 1, 2 ustawy,
naruszenie art. 43 ust. 1, 2 pkt 3 w zw. z art. 80 ustawy w zw. z art. 124, 61 § 1 Kpa, poprzez niewydanie postanowienia, o którym mowa
w tym przepisie i niezawiadomienie strony o wszczêciu postêpowania administracyjnego, naruszenie art. 107 Kpa w zw. z art. 80 ustawy,
art. 6 Kpa i art. 7 Konstytucji, poprzez dzia³ania wbrew przepisom prawa, art. 10 Kpa, poprzez niezapewnienie stronie czynnego udzia³u
w postêpowaniu, art. 9 Kpa poprzez niewyjaœnienie w toku postêpowania okolicznoœci faktycznych i prawnych maj¹cych wp³yw na
ustalenie obowi¹zków strony, art. 2 Konstytucji RP poprzez dzia³anie wbrew zasadom demokratycznego pañstwa prawnego.
W uzasadnieniu powódka podnios³a, i¿ w³aœciw¹ ustaw¹, która jako jedyna ma zastosowanie do jej dzia³alnoœci jest ustawa z dnia
12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym, na której gruncie pojêcie us³ug u¿ytecznoœci publicznej w ogóle nie wystêpuje. W œwietle
art. 2 Konstytucji niedopuszczalne jest rozci¹ganie zakresu podmiotowego ustawy antymonopolowej w drodze wyk³adni
rozszerzaj¹cej. Ponadto, skoro nie zosta³o wydane przez Prezesa Urzêdu postanowienie o wszczêciu postêpowania wyjaœniaj¹cego, to
takie postêpowanie w ogóle siê nie toczy³o.
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 5 lutego 2003 r. oddali³ odwo³anie
i zas¹dzi³ od strony powodowej na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 900 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa
procesowego.
Podzielaj¹c - wbrew zarzutom odwo³uj¹cego siê - stanowisko wyra¿one w zaskar¿onej decyzji, S¹d Okrêgowy przedstawi³
w uzasadnieniu swego wyroku, nastêpuj¹ca ocenê prawn¹.
Art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów okreœla kogo ustawa chroni. Wskazuje on na przedsiêbiorców
i konsumentów. Okreœla tak¿e przedmiotowo co chroni. Wymienione zosta³y tu warunki rozwoju i ochrony konkurencji, interesy
przedsiêbiorców i konsumentów. Artyku³ ten okreœla tak¿e przyczynê ochrony - gdy zosta³ naruszony interes publiczny. Z kolei wed³ug
art. 1 ust. 2 ustawy przedmiotem ochrony s¹ zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê. Ten przepis nie
okreœla kogo podmiotowo dotyczy regulacja, koncentruj¹c siê jedynie na warunku kiedy ustawa ma zastosowanie - a mianowicie
wtedy, je¿eli praktyki wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³ywaæ skutki na terytorium RP. Takie sformu³owanie przepisu mo¿e budziæ w¹tpliwoœci,
kiedy i w stosunku do kogo ustawa ma mieæ zastosowanie. W art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
ustawodawca stwierdzi³, i¿ dla potrzeb ustawy za przedsiêbiorcê uznane zostan¹ osoby prawne organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi
o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej.
Zdaniem S¹du mo¿na ustaliæ, i¿ dana dzia³alnoœæ jest dzia³alnoœci¹ o charakterze publicznym, dokonuj¹c analizy celu prowadzonej
dzia³alnoœci. W przypadku Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa celem tym jest œwiadczenie us³ug edukacyjnych
z jednoczesnym zapewnieniem sobie zysku z tego tytu³u. W ocenie S¹du przedmiotem dzia³ania powódki s¹ us³ugi o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej - to jest edukacja. Powodowa Wy¿sza Szko³a prowadzi dzia³alnoœæ zbli¿on¹ do dzia³alnoœci gospodarczej,
funkcjonuje na rynku w sposób zarobkowy z nastawieniem na wypracowanie zysku. Cechy te zdaniem S¹du prowadz¹ do przekonania,
¿e WSNHiD w P. prowadzi dzia³alnoœæ o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, podlega zatem ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów. Nale¿y tu jednoczeœnie nadmieniæ, i¿ art. 3 ustawy okreœla zakres przedmiotowy, co do którego ustawy nie stosuje siê.
Gdyby wiêc celem ustawodawcy by³o wy³¹czenie edukacji i szkó³ niepublicznych spod dzia³ania ustawy, to znalaz³oby to wyraz w tym
przepisie. Trybuna³ Konstytucyjny podkreœli³ w uchwale z 12 marca 1997 r., ¿e zadania maj¹ce charakter u¿ytecznoœci publicznej nale¿y
rozumieæ mo¿liwie najszerzej, uwzglêdniaj¹c rozwój nauki i zapewnienie oœwiaty. Odnosz¹c siê do zarzutu, i¿ organ antymonopolowy
zaniecha³ wydania postanowienia o wszczêciu postêpowania, S¹d stwierdzi³, ¿e do wszczêcia postêpowania wyjaœniaj¹cego nie jest
wymagane wydanie postanowienia. Jednym z g³ównych celów tego postêpowania jest wstêpne ustalenie, czy nast¹pi³o naruszenie
przepisów ustawy uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego, w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy.
W³aœnie taki, jak najbardziej prawid³owy zakres, mia³o postêpowanie prowadzone przez Prezesa Urzêdu.
Postêpowanie wyjaœniaj¹ce jest instrumentem o charakterze operacyjnym. S³u¿yæ ma wstêpnemu ustaleniu czy zachodz¹
okolicznoœci uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego. Podobnie chybiony jest zarzut naruszenia przez Prezesa
w niniejszym postêpowaniu art. 107 Kpa w zw. z art. 80 ustawy, 6 Kpa i art. 7 Konstytucji RP. Zdaniem S¹du w³aœciwoœæ Prezesa
w niniejszym postêpowaniu jest wskazana w ustawie, uregulowana w niej, a wiêc odwo³anie siê do przepisów Kpa i Konstytucji jest
niecelowe. Dodatkowo zwa¿yæ nale¿y, i¿ dostarczenie przez Szko³ê Prezesowi Urzêdu stosownych i ¿¹danych informacji mog³oby
spowodowaæ, i¿ wszczêcie postêpowania antymonopolowego w stosunku do niej okaza³oby siê bezzasadne. To Szko³a swoim
postêpowaniem uniemo¿liwi³a ewentualne inne dzia³ania Prezesa. St¹d bezpodstawny jest zarzut naruszenia art. 9 i 10 Kpa
- niezapewnienia stronie czynnego udzia³u w postêpowaniu i niewyjaœnienia w toku postêpowania okolicznoœci faktycznych
i prawnych, maj¹cych wp³yw na ustalenie obowi¹zków strony.
Podstawê kasacji wniesionej przez stronê powodow¹ stanowi naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:
- art. 1 ust. 1 - 2, art. 4 pkt 1 lit. a, art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustaw¹
o UOKiK”) oraz art. 3 ust. 2 - 3 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym - poprzez ich b³êdn¹
wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie,
- art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z art. 45 ustawy o UOKiK - poprzez niew³aœciwe zastosowanie.
W uzasadnieniu kasacji podniesiono, ¿e wyk³adnia art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonana
zarówno przez Prezesa UOKiK, jak i przez S¹d zosta³a oparta na wyk³adni rozszerzaj¹cej. S¹d w motywach swojego rozstrzygniêcia
powo³a³ siê w tym zakresie na koniecznoœæ stosowania wyk³adni celowoœciowej, ukierunkowanej g³ównie na zdefiniowaniu pojêcia
„us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej”, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci
gospodarczej.
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Wed³ug wnosz¹cego kasacjê S¹d w sposób b³êdny i bardzo powierzchowny ustali³ cel dzia³alnoœci uczelni wy¿szych bez
uwzglêdnienia zadañ uczelni, okreœlonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
Analiza powy¿szych przepisów wskazuje, ¿e celem uczelni wy¿szej nie jest prowadzenie dzia³alnoœci nastawionej na zysk.
W literaturze i orzecznictwie s¹dowym powszechne jest przekonanie, i¿ dzia³alnoœæ uczelni jest dzia³alnoœci¹ non profit. W tego rodzaju
dzia³alnoœci zysk nigdy nie jest kalkulowanym elementem rachunku ekonomicznego uczelni wy¿szej. Uczelnia wy¿sza, inaczej ani¿eli
typowy przedsiêbiorca: np. spó³ka prawa handlowego, nie kieruje siê chêci¹ osi¹gniêcia zysku. Wyrazem uszanowania tego rodzaju
dzia³alnoœci - równie¿ przez ustawodawcê - jest brzmienie art. 27 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Ustawodawca, zdaj¹c sobie
sprawê, i¿ uczelnie, w zakresie swojej statutowej dzia³alnoœci, nie mog¹ siê zachowywaæ - nawet w najmniejszym stopniu - jak
przedsiêbiorcy - zwolni³ je z podatków. Gdyby mia³o byæ inaczej, to mielibyœmy do czynienia z sytuacj¹, w której to koniunktura na rynku,
a nie potrzeby spo³eczne, rozstrzyga³yby o zakresie rozwoju edukacji w Polsce. Tak wiêc element „zarobkowoœci” w dzia³alnoœci
jednostek typu non profit - o ile wystêpuje - jest tylko i wy³¹cznie podporz¹dkowany jednemu i to nadrzêdnemu celowi: uzyskaniu
œrodków umo¿liwiaj¹cych pokrycie kosztów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ czy to charytatywnych, czy to innych donios³ych
spo³ecznie. W tym kontekœcie nale¿y postawiæ S¹dowi zarzut, ¿e postawi³ znak równoœci pomiêdzy „odp³atnoœci¹” i „zarobkowym”
charakterem dzia³alnoœci.
Ponadto, dokonuj¹c wyk³adni art. 4 pkt. 1 lit. a ustawy konieczne by³oby bardzo silne uzasadnienie aksjologiczne, aby przyj¹æ tezê,
¿e pojêcie „us³ugi u¿ytecznoœci publicznej” obejmuje zarówno przypadki, w których wprost mówi siê o tego rodzaju us³ugach w innych
ustawach, jak i inne przypadki (np. uczelnie wy¿sze) i to mimo, ¿e dzia³alnoœæ ta nie zosta³a wprost okreœlona jako œwiadczenie us³ug
u¿ytecznoœci publicznej. Tymczasem us³ugi tego rodzaju („us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej”) s¹ ukierunkowane na
zaspakajanie potrzeb zbiorowych spo³eczeñstwa takich, jak zaopatrywanie ludnoœci w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, ciepln¹,
zapewnienie opieki zdrowotnej i pomocy spo³ecznej, komunikacji i utrzymywanie dróg publicznych. We wszystkich przypadkach
mamy do czynienia z dostaw¹ us³ug, gdzie odbiorca w wiêkszoœci przypadków nie ma alternatywnego wyboru, zarówno co do
przedmiotu samej us³ugi, jak i osoby dostawcy. Chodzi tak¿e o œwiadczenie us³ug w sposób bie¿¹cy i nieprzerwany, a jednym
z najistotniejszych elementów jest powszechnoœæ dostêpu do tych us³ug. Us³ugobiorca nie musi spe³niaæ tutaj ¿adnych warunków.
Przy tego rodzaju us³ugach us³ugodawca najczêœciej zachowuje pozycjê monopolisty i dlatego poprzez art. 4 pkt 1 lit. a ustawodawca
postanowi³ chroniæ konsumentów, którzy bez tego zapisu byliby pozbawieni stosownej ochrony. Pobranie op³at za kszta³cenie nie jest
ani us³ug¹ sam¹ w sobie, ani nie jest z ni¹ zwi¹zane. Uczelnie nie mog¹ byæ uto¿samiane z podmiotem, który œwiadczy „us³ugi”
powszechnie dostêpne, ukierunkowane na nieprzerwane i bie¿¹ce zaspokajanie podstawowych potrzeb zbiorowych. Osoby, które
podejmuj¹ studia, maj¹ swobodny wybór, zarówno co do tego, czy bêd¹ studiowaæ w WSNHiD, jak i co do tego, czy w ogóle podj¹æ
naukê w jakiejkolwiek innej Uczelni. Musz¹ przy tym spe³niaæ szereg warunków, które wp³ywaj¹ na podjêcie nauki i ograniczenie krêgu
uprawnionych (ukoñczenie szko³y œredniej, zdanie matury, przejœcie procesu rekrutacyjnego itd.).
Równie¿ analiza orzecznictwa s¹dów pozwala stwierdziæ, ¿e przy interpretacji pojêcia „us³ugi u¿ytecznoœci publicznej” istnieje
koniecznoœæ relatywizowania takich pojêæ jak: „us³ugi u¿ytecznoœci publicznej”, „zadania u¿ytecznoœci publicznej”, „cele u¿ytecznoœci
publicznej”, „urz¹dzenia u¿ytecznoœci publicznej”, „u¿ytecznoœæ publiczna” - do zadañ realizowanych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego lub administracji rz¹dowej. Teza taka daje siê uzasadniæ m.in. na gruncie orzeczenia TK, na które powo³a³ siê S¹d.
W orzeczeniu tym jest mowa o interpretacji okreœlenia „zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej” na gruncie ustawy
o gospodarce komunalnej, a przynajmniej do tej ustawy TK wprost siê odnosi. WSNHiD nie pozostaje w jakikolwiek sposób zwi¹zana
z dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego lub organów administracji publicznej. Uczelnie dzia³aj¹ natomiast w oparciu
o wyodrêbnion¹ regulacjê prawn¹, która w sposób kompleksowy reguluje ich prawa i obowi¹zki. Je¿eli zatem w ustawie o szkolnictwie
wy¿szym pojêcie „us³ug u¿ytecznoœci publicznej”, a nawet samo okreœlenie „u¿ytecznoœæ publiczna”, nie s¹ znane, to nie mo¿na
w drodze regu³ wyk³adni rozszerzaj¹cej twierdziæ, jakoby uczelnie by³y podmiotami takie us³ugi œwiadcz¹cymi.
Naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów upatruje skar¿¹cy w pominiêciu strony podmiotowej
zakresu tego przepisu. Potrzebne jest bowiem ³¹czne stosowanie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy. Tym samym dokonuj¹c
b³êdnej wyk³adni przepisu art. 4 pkt 1 lit. a, wad¹ bêdzie dotkniête tak¿e zastosowanie art. 1 ust. 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie
- zdaniem skar¿¹cej - S¹d wadliwie zinterpretowa³ art. 4 pkt 1 lit. a, a co za tym idzie b³êdnie zastosowa³ art. 1 ust. 1 ustawy. Tak wiêc
wadliwa wyk³adnia samego art. 4 pkt 1 lit. a automatycznie przes¹dza w b³êdnej wyk³adni art. 1 ust. 1 ustawy.
B³êdne jest tak¿e przywo³ywanie przez S¹d, w motywach rozstrzygniêcia, dyspozycji art. 1 ust. 2 ustawy. W przekonaniu strony
skar¿¹cej - przepis ten, ze wzglêdu na swoje brzmienie, odnosi siê jedynie do ochrony konkurencji, a nie konsumentów.
Skoro Uczelnia nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy o UOKiK, to tym samym przepisy tej ustawy nie mog¹ mieæ wzglêdem
niej zastosowania. W efekcie brak równie¿ podstaw do stosowania wzglêdem skar¿¹cej art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z art. 45 ust. 1 i 2.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
Stosownie do art. 45 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiêbiorcy lub zwi¹zki przedsiêbiorców s¹ obowi¹zani do
udzielania wszelkich koniecznych informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odpowiadaj¹ce temu
obowi¹zkowi uprawnienie Prezesa dotyczy jego zadañ; mo¿e byæ wykonywane w okreœlonej przez ustawê formie (art. 45 ust. 2).
11
W zakresie sprawy poddanej rozpoznaniu na skutek kasacji (por. art. 393 Kpc) nale¿a³o rozstrzygn¹æ o zasadnoœci stanowiska
Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w P. przedstawionego w kasacji, ¿e Wy¿sza Szko³a nie bêd¹c przedsiêbiorc¹
nie podlega obowi¹zkowi okreœlonemu w art. 45 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a konsekwentnie do tego nie podlega
dotycz¹cej przedsiêbiorców kompetencji Prezesa UOKiK.
S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e stanowisko Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w P. nie ma uzasadnionych podstaw.
G³ówny jak siê wydaje argument przeciwko ocenie zaskar¿onego kasacj¹ wyroku S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
polega na zakwestionowaniu jego przes³anki okreœlaj¹cej dzia³alnoœæ powodowej Szko³y Wy¿szej jako: „zbli¿on¹ do dzia³alnoœci
gospodarczej” i prowadzon¹ w „sposób zarobkowy z nastawieniem na wypracowanie zysku”. To ustalenie jest jednak¿e czêœci¹
wyra¿onej w uzasadnieniu wyroku szerokiej analizy interpretacyjnej pojêcia przedsiêbiorcy wed³ug ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. S¹d wskaza³ na dzia³alnoœæ zarobkow¹ Wy¿szej Szko³y bez ustalenia sposobu, w jaki uzyskany przez Szko³ê zarobek
(zysk) jest przez ni¹ wykorzystywany ze wzglêdu na zadania do Szko³y Wy¿szej nale¿¹ce. By³oby wskazane wyjaœnienie tej kwestii.
Pewna dwuznacznoœæ wynikaj¹ca na tle cytowanych wy¿ej i niedostatecznie wyjaœnionych ustaleñ nie mia³a jednak¿e ¿adnego
znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy. (Poprawnoœæ zakresu ustaleñ faktycznych i zakresu uzasadnienia wyroku nie zosta³a zreszt¹
1
poddana ocenie S¹du Najwy¿szego, skoro kasacja nie ma podstawy dotycz¹cej naruszenia przepisów prawa procesowego - 393 pkt 1
11
Kpc w zwi¹zku z art. 393 Kpc).
W ka¿dym razie nale¿y podkreœliæ, ¿e kwestionowane w kasacji argumenty uzasadnienia zaskar¿onego wyroku zosta³y
przytoczone w ramach analizy okolicznoœci, które pozwoli³y S¹dowi na zakwalifikowanie powodowej Szko³y Wy¿szej do kategorii
„przedsiêbiorców” w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a nie jej art. 4 pkt 1 zdanie pierwsze
(poprzedzaj¹ce zdanie z lit. a). S¹d nie zaliczy³ powodowej Szko³y Wy¿szej do grupy przedsiêbiorców sensu stricto, to jest tych,
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do których stosuje siê wprost przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze
zm.), ale do kategorii przedsiêbiorców rozszerzonej (sensu largo), w tym wypadku o „osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, a tak¿e jednostkê
organizacyjn¹ nie maj¹c¹ osobowoœci prawnej, organizuj¹c¹ lub œwiadcz¹c¹ us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej”.
Tak wiêc to nie S¹d - jak to zarzuci³a kasacja - dokona³ rozszerzaj¹cej wyk³adni pojêcia przedsiêbiorcy, ale sama ustawa zdefiniowa³a
- na u¿ytek tej ustawy - pojêcie „przedsiêbiorcy” bardzo szeroko, obejmuj¹c nim, oprócz podmiotów definiowanych jako
1
przedsiêbiorcy w innych ustawach (por. te¿ art. 43 Kc) tak¿e podmioty, których dzia³alnoœæ nie kojarzy siê z typow¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹. WyraŸnie tê zasadê regulacji mo¿na uchwyciæ poprzez analizê ca³oœci definicji „przedsiêbiorcy” zawartej w art. 4 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to jest nie tylko w obrêbie powo³anej wy¿ej czêœci tego przepisu i odpowiadaj¹cej jej
czêœci definicji przedsiêbiorcy, ale tak¿e przez uwzglêdnienie podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. b (np. odnoœnie osoby
fizycznej wykonuj¹cej zawód we w³asnym imieniu) oraz o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. c (np. odnoœnie osoby fizycznej posiadaj¹cej
akcje lub udzia³y zapewniaj¹ce jej co najmniej 25% g³osów w organach co najmniej jednego przedsiêbiorcy). Wnioski z wyk³adni art. 4
pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dodatkowo, ale tak¿e bardzo silnie - wbrew stanowisku kasacji - wzmacnia
zawarta w wyroku interpretacja zakresu tej ustawy okreœlonego w jej art. 1 i 3 oraz zakres dzia³ania Prezesa UOKiK, okreœlony w art. 26.
Dla podkreœlenia trafnoœci oceny prawnej zaskar¿onego wyroku w kontekœcie zakresu i celów ustawy oraz stanu faktycznego sprawy
nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e do celów ustawy nale¿y okreœlenie miêdzy innymi zasad podejmowanej w interesie publicznym
ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów (z art. 1 ust. 1), okreœlenie zasad i trybu przeciwdzia³ania praktykom
ograniczaj¹cym konkurencjê oraz naruszaj¹cym zbiorowe interesy konsumentów (z art. 1 ust. 2). Konsumentami w rozumieniu ustawy
(por. art. 4 pkt 11) s¹ osoby, które zawieraj¹ umowy z przedsiêbiorc¹ w celu bezpoœrednio niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Studenci, którzy korzystaj¹ z us³ug szko³y wy¿szej niepublicznej odp³atnie, stosownie do zawieranych w tym zakresie umów, s¹
konsumentami w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Niezale¿nie zatem od niewyjaœnionego w sprawie
aspektu rynku konkurencyjnego w odniesieniu do powodowej Szko³y Wy¿szej z pewnoœci¹ ochrona jej „konsumentów” mieœci siê
w zakresie ustawy, a w szczególnoœci w zakresie dzia³ania Prezesa Urzêdu (por. art. 26 pkt 1 i 2 ustawy).
Chybiona jest argumentacja wnosz¹cego kasacjê jakoby dzia³alnoœæ polegaj¹ca na œwiadczeniu przez uczelniê niepañstwow¹
odp³atnych us³ug edukacyjnych nie mia³a ani charakteru dzia³alnoœci gospodarczej, ani u¿ytecznoœci publicznej. Jak trafnie co do tego
zauwa¿y³ Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na kasacjê - na gruncie art. 70 ust. 4 Konstytucji RP nikt
nie powinien mieæ w¹tpliwoœci, i¿ zapewnienie edukacji nale¿y do w³adz publicznych. Na poziomie szkolnictwa wy¿szego zadanie to
realizuj¹ publiczne oraz niepubliczne szko³y wy¿sze. W œwietle ustawy o szkolnictwie wy¿szym te ostatnie mog¹, podobnie jak uczelnie
pañstwowe, otrzymywaæ dotacje, s¹ równie¿ zwolnione z podatków (art. 25 i 27 ustawy o szkolnictwie wy¿szym).
1
Wy¿ej ju¿ zauwa¿ono, ¿e kasacja nie zawiera podstawy procesowej (art. 393 pkt 2 Kpc), co uniemo¿liwia rozwa¿enie kwestii
prawnych, dla których nie ma wystarczaj¹cego oparcia w ustalonym stanie faktycznym. Przy tym zastrze¿eniu odnosz¹cym siê
zw³aszcza do niewyjaœnienia okolicznoœci, które dotyczy³yby zasad funkcjonowania powodowej Wy¿szej Szko³y na rynku us³ug
edukacyjnych, warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w orzecznictwie wielokrotnie kwalifikowano uczelniê niepañstwow¹ jako przedsiêbiorcê lub
podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W uzasadnieniu uchwa³y z 3 lipca 2003 r., III CZP 38/03 (Prok. i Pr. 2004/1/39)
S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e odp³atne i systematyczne wykonywanie przez uczelniê niepañstwow¹ zajêæ dydaktycznych jest
wykonywaniem przez osobê prawn¹ we w³asnym imieniu zawodowo dzia³alnoœci us³ugowej w sposób zorganizowany i ci¹g³y, jest
zatem wyraŸnym uczestnictwem w obrocie gospodarczym. „Wobec powy¿szego dzia³alnoœæ polegaj¹ca na œwiadczeniu przez
uczelniê niepañstwow¹ odp³atnych us³ug edukacyjnych w sposób spe³niaj¹cy wymogi uznania tej dzia³alnoœci za dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 ust. 1 pdg pozwala na uznanie takiego podmiotu za przedsiêbiorcê (por. wyroki S¹du Najwy¿szego
z dnia 14 lipca 1999 r., II CKN 451/98, OSNC 2000, nr 2, poz. 36; z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, OSNC 2002, nr 1, poz. 13;
postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 2002 r., IV CKN 1667/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 65 oraz cyt. ju¿ uchwa³a SN z dnia 6 listopada 2002
r., III CZP 67/02, OSNC 2003 Nr 7 - 8, poz. 102)”.
Rozstrzygniêcie w postêpowaniu kasacyjnym o kwestii kwalifikacji dzia³alnoœci powodowej Wy¿szej Szko³y wed³ug kategorii
przedsiêbiorców w rozumieniu przepisów ustawy Prawo dzia³alnoœci gospodarczej nie by³o niezbêdne, skoro - jak to wy¿ej wyjaœniono
- nie budzi zastrze¿eñ zasadnicze stanowisko zaskar¿onego wyroku, i¿ powodowa Szko³a Wy¿sza podlega podmiotowemu zakresowi
ustawy o ochronie konkurencji konsumentów co najmniej wed³ug rozszerzonej w art. 4 pkt 1 tej ustawy definicji przedsiêbiorcy.
12
Z przedstawionych przyczyn kasacja z powodu jej bezzasadnoœci podlega³a oddaleniu (art. 393 Kpc).[…]
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WYROK
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 31/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o ochronê konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych
w dniu 7 kwietnia 2004 r., kasacji strony powodowej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. akt XVII Ama 98/02, oddala kasacjê i zas¹dza od strony powodowej Telekomunikacji Polskiej
S.A. na rzecz pozwanego Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 450 z³ (czterysta piêædziesi¹t z³otych) tytu³em
zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego w postêpowaniu kasacyjnym.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzj¹ z dnia 24 lipca 2002 r., nr DDI-56/2002, wydan¹ na podstawie
art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.)
na³o¿y³ na Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w W. (zwan¹ dalej TP S.A.) karê pieniê¿n¹ w kwocie 3.521,90 z³, stanowi¹cej równowartoœæ
1.000 euro, za nieudzielenie w terminie informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu na podstawie art. 45 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
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Uzasadniaj¹c wydan¹ decyzjê, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem Urzêdu) wskaza³,
¿e pismem z 11 lutego 2002 r. powiadomi³ TP S.A. o wszczêciu przeciwko niej postêpowania antymonopolowego w sprawie
nadu¿ywania przez ni¹ pozycji dominuj¹cej, poprzez narzucanie nieuczciwych cen i uci¹¿liwych warunków umów (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 6
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), w zwi¹zku z czym na podstawie art. 45 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
zwróci³ siê o przedstawienie stosownych wyjaœnieñ w sprawie w terminie 14 dni pod rygorem sankcji p³yn¹cych z ustawy.
Od powy¿szej decyzji Telekomunikacja Polska S.A. wnios³a odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 25 czerwca 2003 r.,
w sprawie XVII Ama 98/02, oddali³ odwo³anie TP S.A. S¹d podzieli³ ustalenia faktyczne i ocenê prawn¹ dokonane przez Prezesa Urzêdu.
W ocenie S¹du bezsporne jest, ¿e powódka nie udzieli³a w zakreœlonym terminie pe³nej odpowiedzi na sformu³owane przez Prezesa
Urzêdu pytania, lecz wnios³a o udzielenie jej dodatkowego terminu na nades³anie brakuj¹cych wyjaœnieñ. Podobnie bezsporne jest,
¿e pomimo up³ywu dodatkowego terminu, okreœlonego przez sam¹ powódkê, ¿¹danych informacji nie udzieli³a. Prezes Urzêdu takie
zaniechanie potraktowa³ jako brak odpowiedzi strony, konsekwencj¹ czego by³o zastosowanie przez niego art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem S¹du, przyjêtej oceny prawnej zachowania powódki nie zmienia okolicznoœæ,
¿e powódka udzieli³a ¿¹danych wyjaœnieñ 4 kwietnia 2002 r., czyli ju¿ po wszczêciu przeciwko niej - 27 marca 2003 r. - postêpowania o
na³o¿enie kary pieniê¿nej za nieudzielenie informacji. Wed³ug S¹du sankcjonowane w przepisach ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów nieudzielenie informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu nale¿y interpretowaæ szeroko. Racjonalny ustawodawca
wprowadzaj¹c art. 101 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niew¹tpliwie mia³ na celu zdyscyplinowanie uczestników
i ekonomiê postêpowania prowadzonego w interesie publicznym (art. 1 ust. 1 ustawy). Przeciwna wyk³adnia prowadzi³aby do wniosku,
¿e z³o¿enie wyjaœnieñ niepe³nych, wadliwych lub po up³ywie terminu nie poci¹ga dla nierzetelnych przedsiêbiorców jakichkolwiek
konsekwencji prawnych. Skutkiem przyjêcia interpretacji prezentowanej przez powódkê mog³oby byæ wykszta³cenie siê praktyki
umo¿liwiaj¹cej przedsiêbiorcom, przeciwko którym toczy siê postêpowanie antymonopolowe, tamowania jego zakoñczenia, na
przyk³ad poprzez wnoszenie kolejnych wniosków o przed³u¿enie wyznaczonego terminu do z³o¿enia wyjaœnieñ w sprawie - wówczas
Prezes Urzêdu, zamiast sprawnie prowadziæ postêpowanie antymonopolowe, zajmowa³by siê ocen¹ zasadnoœci b¹dŸ bezzasadnoœci
takich wniosków.
Wyrok Sadu Okrêgowego zaskar¿y³a w ca³oœci kasacj¹ powódka.
Skar¿¹ca wskaza³a, i¿ w niniejszej sprawie istnieje potrzeba wyk³adni przepisów prawnych budz¹cych powa¿ne w¹tpliwoœci, a to art. 101
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z treœci¹ tego przepisu, Prezes Urzêdu mo¿e w drodze decyzji
na³o¿yæ na przedsiêbiorcê karê pieniê¿na w przypadku, gdy przedsiêbiorca nie udzieli³ informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu na
podstawie art. 45 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub udzieli³ nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji.
Pozwany w odpowiedzi na kasacjê wniós³ o jej oddalenie.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
Problemem wymagaj¹cym rozstrzygniêcia jest ocena charakteru prawnego kary pieniê¿nej nak³adanej na przedsiêbiorcê na
podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w zwi¹zku z tym interpretacja tego przepisu.
Stanowi on, ¿e Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ, w drodze decyzji, na przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci stanowi¹cej
równowartoœæ od 200 do 5.000 euro, je¿eli (przedsiêbiorca), choæby nieumyœlnie nie udzieli³ informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu
na podstawie art. 18 ust. 3 lub art. 45, lub udzieli³ nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji. Przepis art. 101 ust. 2 pkt 2 lit.
b ustawy odwo³uje siê bezpoœrednio do art. 45 ustawy. Odwo³anie obejmuje przy tym ca³y przepis art. 45, a nie poszczególne jego
jednostki redakcyjne (ustêpy). Przepis art. 45 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e przedsiêbiorcy lub zwi¹zki
przedsiêbiorców s¹ obowi¹zani do udzielania wszelkich koniecznych informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu (ust. 1), przy czym ¿¹danie,
o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraæ: 1) wskazanie zakresu informacji i okresu, którego dotycz¹; 2) wskazanie celu ¿¹dania; 3)
wskazanie terminu udzielenia informacji; 4) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji
nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d (ust. 2). Wbrew twierdzeniom skar¿¹cej, ust. 2 art. 45 ustawy nie jest adresowany
jedynie do organu antymonopolowego jako przepis okreœlaj¹cy warunki formalne ¿¹dania kierowanego przez Prezesa Urzêdu do
przedsiêbiorcy. Przepis art. 45 ustawy powinien byæ traktowany ca³oœciowo - w ust. 1 ma miejsce sformu³owanie generalnej zasady,
zgodnie z któr¹ przedsiêbiorca ma obowi¹zek przekazaæ Prezesowi Urzêdu wszelkie konieczne informacje, niezbêdne do wszczêcia
i prowadzenia postêpowania antymonopolowego, z kolei w ust. 2 nastêpuje skonkretyzowanie obowi¹zku informacji, zw³aszcza przez
wskazanie zakresu ¿¹danej informacji oraz terminu jej udzielenia.
Sankcja za nieudzielenie informacji lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d nie jest kar¹
w rozumieniu prawnokarnym, a skoro nie ma charakteru sankcji prawnokarnej, to stosowanie do niej regu³ interpretacyjnych prawa
karnego nie jest w³aœciwe. Nie ka¿da sankcja nazwana kar¹ pieniê¿n¹ jest kar¹ (grzywn¹) w rozumieniu prawa karnego. Kary pieniê¿ne
nak³adane w drodze decyzji Prezesa Urzêdu stwierdzaj¹cej nieudzielenie informacji na ¿¹danie organu antymonopolowego albo
udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d s¹ karami zwi¹zanymi z naruszeniami proceduralnymi strony
postêpowania antymonopolowego. S¹ to sankcje za naruszenie (niedotrzymanie) obowi¹zku natury procesowej, w administracyjnym
stadium postêpowania antymonopolowego. Maj¹ one charakter represyjny (nak³adane s¹ za naruszenie ustawowego obowi¹zku
udzielenia informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu), prewencyjny (maj¹ zapobiegaæ podobnym naruszeniom w przysz³oœci i zniechêcaæ
do naruszania prawa), a zagro¿enie nimi (potencjalna mo¿liwoœæ na³o¿enia kary przez Prezesa Urzêdu) - nadaje im charakter
dyscyplinuj¹cy. Te cechy charakterystyczne - zbli¿one do funkcji kar pieniê¿nych w prawie karnym - nie przypisuj¹ im jednak charakteru
prawnokarnego, który w decyduj¹cy sposób mia³by wp³ywaæ na sposób wyk³adni przepisów reguluj¹cych ich stosowanie (nak³adanie)
przez Prezesa Urzêdu. Kara, o jak¹ chodzi w rozpoznawanej sprawie, nie jest te¿ „grzywn¹ w celu przymuszenia”.
Przepis art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie mo¿e byæ interpretowany w oderwaniu od
innych przepisów tej ustawy. Zabieg interpretacyjny, który zmierza³by w kierunku zrekonstruowania normy prawnej z wykorzystaniem
tylko art. 45 ust. 1 przy pominiêciu ust. 2, powodowa³by skutek w postaci niemo¿liwoœci precyzyjnego okreœlenia obowi¹zku
przedsiêbiorcy dotycz¹cego udzielenia informacji, a tylko w razie sprecyzowania tego obowi¹zku mo¿na stosowaæ wobec
przedsiêbiorcy sankcjê w postaci kary pieniê¿nej za jego naruszenie. Obowi¹zek udzielenia informacji jest mo¿liwy do zrealizowania
(z zagro¿eniem sankcj¹ za jego naruszenie) tylko wówczas, gdy skierowane do przedsiêbiorcy ¿¹danie okreœla te wszystkie elementy,
o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a zatem gdy precyzuje zakres ¿¹danych informacji
i okres, którego maj¹ dotyczyæ, cel ¿¹dania, a tak¿e termin udzielenia informacji. Obowi¹zek jest sprecyzowany tylko wtedy, gdy
¿¹danie okreœla termin jego wykonania. Termin udzielenia informacji jest istotnym elementem konstrukcyjnym ustawowego
obowi¹zku przedsiêbiorcy. Oczywiœcie, ustawa nie precyzuje tego terminu, pozostawiaj¹c jego okreœlenie Prezesowi Urzêdu - z tego
punktu widzenia termin ten jest zbli¿ony do procesowych terminów s¹dowych, czyli terminów dokonania czynnoœci procesowych,
które wyznacza stronie postêpowania cywilnego s¹d lub przewodnicz¹cy (art. 164 Kpc), w odró¿nieniu od procesowych terminów
ustawowych okreœlonych bezpoœrednio przez ustawê - jednak nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bez sprecyzowania terminu udzielenia
informacji nie mo¿na mówiæ o rzeczywistym obowi¹zku sankcjonowanym kar¹ pieniê¿n¹.
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Chybiona jest zatem interpretacja art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, która eliminuje nawi¹zanie przy jego wyk³adni do treœci art. 45 ust. 2,
w tym zw³aszcza do wskazania przez Prezesa Urzêdu terminu na udzielenie informacji.
Naruszenie (przekroczenie) wyznaczonego terminu stanowi przes³ankê na³o¿enia kary pieniê¿nej jako sankcji za naruszenie
obowi¹zku procesowego. Nie mo¿na podzieliæ pogl¹du skar¿¹cej, ¿e kara pieniê¿na nie mo¿e (nie powinna) byæ na³o¿ona po udzieleniu
przez przedsiêbiorcê ¿¹danych od niego informacji, nawet je¿eli nast¹pi³o znaczne przekroczenie wyznaczonego mu terminu. Przyjêcie
takiego punktu widzenia oznacza³oby, ¿e nak³adanie kar pieniê¿nych na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów sta³oby siê pewn¹ fikcj¹, poniewa¿ w ka¿dej sytuacji, w której przedsiêbiorca udzieli³by informacji ju¿ po
wszczêciu przez Prezesa Urzêdu postêpowania w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej, nie by³oby mo¿liwe penalizowanie jego
niezgodnych z prawem zachowañ tylko z tej przyczyny, ¿e informacja - choæ ra¿¹co spóŸniona zosta³a jednak udzielona. Interpretacja
powódki prowadzi³aby do sytuacji, w której nigdy nie by³oby w³aœciwego momentu na ukaranie przedsiêbiorcy naruszaj¹cego
obowi¹zek udzielenia w terminie informacji, poniewa¿ zawsze - nawet w postêpowaniu s¹dowym przed s¹dem antymonopolowym
wszczêtym w wyniku odwo³ania od decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej - mog³oby dojœæ do udzielenia ¿¹danej informacji, co czyni³oby
na³o¿enie kary bezprzedmiotowym.
Chocia¿ wiêc art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi wyraŸnie o na³o¿eniu kary pieniê¿nej
w razie nieudzielenia informacji lub w razie udzielenia informacji nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d, nie mówi natomiast nic
wprost o sankcjonowaniu kar¹ pieniê¿n¹ przekroczenia przez przedsiêbiorcê terminu na udzielenie informacji, to oczywiste jest,
¿e sformu³owanie „nieudzielenie informacji” oznacza w kontekœcie celu tego przepisu, jego istotnego sensu normatywnego, zarówno
nieudzielenie informacji w ogóle, jak i udzielenie informacji po wyznaczonym przez Prezesa Urzêdu terminie. Zwa¿ywszy,
¿e przekazanie Prezesowi Urzêdu stosownych informacji ma s³u¿yæ sprawnemu i efektywnemu przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego, nale¿y przyj¹æ, ¿e nieudzielenie informacji w terminie (udzielenie jej po up³ywie wyznaczonego terminu) stanowi
tak¹ sam¹ przeszkodê w osi¹gniêciu tego celu jak nieudzielenie jej w ogóle.
Wzglêdy systemowe - w³aœciwe odczytanie normatywnej treœci art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów w kontekœcie ca³oœciowej regulacji wszystkich jej przepisów - nakazuj¹ przyj¹æ odmienny punkt widzenia od
prezentowanego przez skar¿¹c¹. To odmienne spojrzenie nie ma przy tym rangi wyk³adni rozszerzaj¹cej - s³usznie krytykuje skar¿¹ca
argumentacjê S¹du Okrêgowego zmierzaj¹c¹ do zastosowania „rozszerzaj¹cej” wyk³adni przepisu art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
poniewa¿ przepisy zawieraj¹ce dotkliwe sankcje pieniê¿ne nie powinny byæ interpretowane rozszerzaj¹co - lecz w³aœnie rangê
wyk³adni systemowej i celowoœciowej, dopuszczalnej w tym przypadku, jeœli siê uwzglêdni cel, jakiemu ma s³u¿yæ na³o¿enie kary
pieniê¿nej. Kara pieniê¿na ma charakter nie tylko represyjny - stanowi¹c sankcjê za nieudzielenie informacji albo udzielenie informacji
nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d - ale tak¿e prewencyjny - ma zniechêciæ przedsiêbiorcê do naruszania obowi¹zków
podlegaj¹cych penalizacji. Mo¿liwoœæ (fakultatywna) na³o¿enia kary pieniê¿nej na przedsiêbiorcê lekcewa¿¹cego obowi¹zki ustawowe
stanowi swoiste „przymuszenie do wykonania obowi¹zku”, ale w potocznym znaczeniu, a nie w znaczeniu prawnym
(dogmatycznym), które pozwala³oby na unikniêcie kary pieniê¿nej w razie wczeœniejszego (przed jej na³o¿eniem) udzielenia informacji
nawet po wyznaczonym terminie. Kara pieniê¿na, o jakiej mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, nie jest w sensie dos³ownym
„grzywn¹ w celu przymuszenia”, której nie mo¿na na³o¿yæ po spe³nieniu obowi¹zku (po dokonaniu okreœlonej czynnoœci).
Kara pieniê¿na przewidziana w art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest sankcj¹ nak³adan¹ na
przedsiêbiorcê za niedope³nienie obowi¹zku udzielenia na ¿¹danie Prezesa Urzêdu informacji niezbêdnych dla wszczêcia i prowadzenia
- w interesie publicznym (art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) - postêpowania antymonopolowego. Ma ona na
celu zniechêcenie przedsiêbiorców do nieprzestrzegania obowi¹zku udzielania informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu. Cel ten wymaga
przyjêcia mo¿liwoœci na³o¿enia na przedsiêbiorcê kary nie tylko wówczas, gdy do chwili wydania przez Prezesa Urzêdu i dorêczenia
przedsiêbiorcy decyzji o na³o¿eniu kary nie zosta³a udzielona jakakolwiek informacja, ale tak¿e wówczas, gdy ¿¹dana informacja zosta³a
udzielona ze znacznym opóŸnieniem, ju¿ po wszczêciu postêpowania w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej. Odmienne za³o¿enie
os³abi³oby znacznie prewencyjn¹, represyjn¹ i dyscyplinuj¹c¹ funkcjê tej kary.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Najwy¿szy orzek³ jak w sentencji.[...]
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WYROK
z dnia 7 maja 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Spó³ki z o.o. w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 34/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Spó³ki z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o na³o¿enie kary pieniê¿nej, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 maja 2004 r., kasacji strony powodowej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 sierpnia 2003 r., sygn. akt XVII Ama 123/02, oddala kasacjê i zas¹dza od powódki na
rzecz pozwanego kwotê 1.800 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
W sprawie z odwo³ania powodowej Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w W. od decyzji pozwanego Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie na³o¿enia kary pieniê¿nej, powód wniós³ kasacjê od wyroku S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 sierpnia 2003 r., XVII Ama 123/02. Zaskar¿onym
wyrokiem oddalono odwo³anie powoda od decyzji Prezesa Urzêdu z dnia 19 wrzeœnia 2002 r. Nr DDI-79/2002 nak³adaj¹cej na powoda karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 16.730 z³, za brak wspó³dzia³ania w toku kontroli przeprowadzonej w jego siedzibie w dniach 8 - 26 lipca 2002 r.,
polegaj¹cego na odmowie udostêpnienia plików komputerowych, zawieraj¹cych oferty i prezentacje, skierowane do klientów
biznesowych w latach 2001 - 2002 i wstrzymaniu mo¿liwoœci uzyskania przez osoby upowa¿nione do przeprowadzenia kontroli, od
pracowników powoda, informacji dotycz¹cej przedmiotu kontroli do chwili wyznaczenia na spotkaniu z Zarz¹dem powoda osoby
upowa¿nionej do przekazywania informacji ze strony PTK Centertel Sp. z o.o.
W zaskar¿onym wyroku S¹d podzieli³ pogl¹d Prezesa Urzêdu, i¿ dzia³anie powoda wype³nia³o przes³anki art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. c
ustawy o ochronie konkurencji konsumentów, zaœ na³o¿ona kara jest proporcjonalna do wagi naruszenia przepisów tej ustawy.
S¹d stwierdzi³, i¿ wbrew stanowisku powoda pracownicy pozwanego ¿¹daj¹c przedstawienia w komputerze ofert skierowanych
do klientów biznesowych nie wykroczyli poza swoje uprawnienia kontrolne i ich dzia³ania nie przybra³y formy przeszukania.
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Kontrolowany by³ zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z kontroluj¹cymi poprzez udzielanie ¿¹danych informacji. S¹d wskaza³ przy tym, i¿
powy¿sze wspó³dzia³anie nie daje stronie uprawnienia do okreœlenia terminu udostêpnienia ¿¹danych informacji lub formy w jakiej to
ma nast¹piæ, dzia³ania powoda zaœ faktycznie sparali¿owa³y kontrolê w dniu 8 lipca 2002 r.
W kasacji od powy¿szego wyroku pe³nomocnicy powoda zarzucili naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê
przepisu art. 219 § 1 Kpk i w konsekwencji b³êdn¹ wyk³adniê przepisu art. 57 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
polegaj¹c¹ na nieprawid³owym przyjêciu przez S¹d Okrêgowy stanowiska, ¿e czynnoœci kontroluj¹cych z Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, polegaj¹ce na wyszukiwaniu plików z danymi stanowi¹cymi przedmiot kontroli w firmie PTK Centertel Sp. z o.o.
spoœród plików z danymi nie stanowi¹cymi przedmiotu kontroli, zawartych w sieci korporacyjnej PTK Centertel Sp. z o.o., nie stanowi¹
przeszukania w rozumieniu art. 219 § 1 Kpk a jedynie kontrolê w rozumieniu przepisu art. 57 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Skar¿¹cy wnieœli o orzeczenie co do istoty sprawy i zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uchylenie w ca³oœci decyzji
Prezesa Urzêdu wzglêdnie o uchylenie w ca³oœci zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie
- S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania oraz o zas¹dzenie od strony pozwanej na rzecz powoda
kosztów postêpowania wedle norm przepisanych.
W odpowiedzi na kasacjê Prezes Urzêdu wniós³ o odmowê jej przyjêcia do rozpoznania lub o jej oddalenie oraz o zas¹dzenie od
powoda na rzecz strony pozwanej kosztów zastêpstwa procesowego wedle norm przepisanych.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
Stosownie do przepisów obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 ze zm.), w toku prowadzenia postêpowania antymonopolowego wobec okreœlonego przedsiêbiorcy mo¿e byæ
przeprowadzona przez upowa¿nionego przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracownika tego Urzêdu lub
Inspekcji Handlowej (zwanego kontroluj¹cym) kontrola w zakresie objêtym tym postêpowaniem (art. 57 ust. 1 w zwi¹zku z art. 44
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Kontroluj¹cemu ustawodawca przyzna³ miêdzy innymi prawo ¿¹dania udostêpnienia
akt, ksi¹g, wszelkiego rodzaju dokumentów i noœników informacji zwi¹zanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyci¹gów,
a tak¿e sporz¹dzania z nich notatek (art. 57 ust. 5 pkt 2 ustawy), z czego jednoznacznie wynika, i¿ kontroluj¹cy ma prawo zapoznania siê,
a w razie potrzeby tak¿e i stosownego zabezpieczenia (art. 60 ustawy), przede wszystkim orygina³ów pozostaj¹cych w posiadaniu
kontrolowanego akt, ksi¹g, wszelkiego rodzaju dokumentów i noœników informacji zwi¹zanych z przedmiotem kontroli, a ponadto
tak¿e prawo sporz¹dzania na ich podstawie niezbêdnych odpisów, wyci¹gów oraz notatek. Z kolei kontrolowany (lub osoba
upowa¿niona do jego reprezentowania) zosta³ zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z kontroluj¹cym w toku kontroli, w tym miêdzy innymi do
udostêpnienia akt, ksi¹g i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych noœników informacji nale¿¹cych do kontrolowanego, o ile
wyraŸny przepis ustawy nie stanowi inaczej (art. 59 ust. 1 pkt 3 i art. 59 ust. 2 ustawy), przy czym wywi¹zanie siê kontrolowanego z tego
obowi¹zku polegaæ ma zarówno na tym, ¿e zapewnia on kontroluj¹cemu wgl¹d do wszelkich dokumentów zwi¹zanych z przedmiotem
kontroli, jak i na tym, ¿e sporz¹dza kopie dokumentów wskazanych przez kontroluj¹cego (§ 5 pkt 2 i pkt 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie szczegó³owego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiêbiorców i zwi¹zków
przedsiêbiorców w toku postêpowania przed Prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Dz. U. Nr 116, poz. 1240).
W konsekwencji, na przedsiêbiorcê zobowi¹zanego do wspó³dzia³ania w toku kontroli, który z tego obowi¹zku siê nie wywi¹zuje,
Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ karê pieniê¿n¹ (art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy).
Niezale¿nie od typowych czynnoœci kontrolnych wykonywanych przez kontroluj¹cego u kontrolowanego, ustawa dopuszcza tak¿e
mo¿liwoœæ przeprowadzenia przez kontroluj¹cego przeszukania pomieszczeñ lub rzeczy w toku kontroli u kontrolowanego, jednak¿e
przeszukania mo¿e zostaæ przeprowadzone jedynie za zgod¹ s¹du ochrony konkurencji i konsumentów, udzielon¹ na wniosek Prezesa
Urzêdu w formie stosownego postanowienia, a w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów nale¿y w tym wypadku stosowaæ przepisy Kodeksu postêpowania karnego (art. 58 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów w zwi¹zku z art. 219 i art. 224 Kpk).
Z powy¿szego wynika, ¿e przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czyni¹ wyraŸn¹ dystynkcjê pomiêdzy typowymi
(rutynowymi) czynnoœciami kontrolnymi, jakie podejmowane s¹ przez kontroluj¹cego w toku kontroli u kontrolowanego, oraz
ewentualnie przeprowadzanym w zwi¹zku z realizacj¹ czynnoœci kontrolnych przeszukaniem. W rozpoznawanej sprawie jest poza
sporem, ¿e w toku kontroli przeprowadzanej przez osoby upowa¿nione przez Prezesa Urzêdu w siedzibie kontrolowanego
przedsiêbiorstwa - PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie w lipcu 2002 r., kontroluj¹cym odmówiono wgl¹du do orygina³ów
wskazanych przezeñ plików komputerowych znajduj¹cych siê bezpoœrednio na dysku sieciowym, a zawieraj¹cych elektroniczn¹
wersjê objêtych t¹ kontrol¹ dokumentów w postaci ofert i prezentacji, jakie skierowane zosta³y przez kontrolowanego do wskazanych
klientów instytucjonalnych w latach 2001 - 2002, co oznacza, ¿e kontrolowany odmówi³ w tym zakresie wspó³dzia³ania w toku kontroli
z kontroluj¹cym, a tym samym dopuœci³ siê naruszenia ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku okreœlonego w art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów oraz w § 5 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. Natomiast podniesiony
przez powoda w kasacji zarzut, i¿ w danym wypadku odmowa ta by³a uzasadniona tym, ¿e ¿¹danie kontrolowanego udostêpnienia do
wgl¹du orygina³ów plików okreœlonych dokumentów znajduj¹cych siê na dysku sieciowym kontrolowanego przedsiêbiorstwa mia³o
znamiona prawne przeszukania w rozumieniu art. 58 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi¹zku z art. 219 i art. 224 Kpk,
a w tej sytuacji kontroluj¹cy powinien uprzednio uzyskaæ wymagan¹ ustawowo zgodê s¹du ochrony konkurencji i konsumentów na
przeszukanie w formie postanowienia tego s¹du, której nie posiada³, jest oczywiœcie bezzasadny. Kontroluj¹cy wyraŸnie informowa³
kontrolowanego, i¿ nie zamierza sam przeszukiwaæ ca³ej zawartoœci dysku sieciowego kontrolowanego przedsiêbiorstwa w celu
odnalezienia i zapoznania siê z interesuj¹cymi go dokumentami zarchiwizowanymi w postaci plików znajduj¹cych siê na tym dysku.
Kontroluj¹cy wyst¹pi³ tak¿e wobec kontrolowanego z wyraŸn¹ propozycj¹, i¿ oczekuje, ¿e upowa¿niony pracownik kontrolowanego
przedsiêbiorstwa sam odszukiwa³ bêdzie na dysku sieciowym tego przedsiêbiorstwa pliki zawieraj¹ce orygina³y dokumentów
objêtych zakresem prowadzonej kontroli, a nastêpnie - dopiero po ich otworzeniu i stwierdzeniu, i¿ odnaleziony zosta³ poszukiwany plik
- udostêpni go do wgl¹du na ekranie komputera w oryginale osobie kontroluj¹cej. Pomimo to, kontrolowany odmówi³ w tym zakresie
wspó³dzia³ania z kontroluj¹cym w toku przeprowadzania kontroli. Wprawdzie po 10 dniach kontrolowany dostarczy³ kontroluj¹cemu
przegrane z dysku sieciowego przedsiêbiorstwa na „CD - rom” pliki obejmuj¹ce dokumenty, o których udostêpnienie zwraca³ siê
kontroluj¹cy, jednak¿e nie udostêpni³ on kontroluj¹cemu orygina³ów plików ¿¹danych dokumentów, lecz ich wersjê skopiowan¹ co
w rezultacie oznacza³o, ¿e kontroluj¹cy nie mia³ mo¿liwoœci stwierdzenia, czy dostarczone mu na „CD - romie” skopiowane pliki s¹ w pe³ni
zgodne z plikami oryginalnymi. Ponadto, nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e kontroluj¹cy ma wprawdzie tak¿e obowi¹zek sporz¹dzania kopii
dokumentów wskazanych przez kontroluj¹cego (§ 5 pkt 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.), ale nie zwalnia go to
z obowi¹zku podstawowego, jaki na nim ci¹¿y ze wzglêdu na sam¹ istotê i cel kontroli, a mianowicie z obowi¹zku udostêpnienia
kontroluj¹cemu do wgl¹du orygina³ów dokumentów (§ 5 pkt 2 tego rozporz¹dzenia), przy czym dotyczy to tak¿e udostêpniania
dokumentów, które zawieraj¹ treœci objête przepisami o ochronie informacji niejawnych (art. 62 - 63 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów w zwi¹zku z art. 49 oraz art. 60 - 62 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. Nr 11, poz. 95).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, S¹d Najwy¿szy na podstawie art. 39312 Kpc orzek³ jak w sentencji.[…]
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Wykaz wyroków S¹du Najwy¿szego wydanych w miesi¹cach: kwiecieñ, maj 2004 r.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wyrok z dnia 1.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 21/04) w sprawie z odwo³ania Castorama Polska Spó³ki z o.o. w W. i Gminy K. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 24/04) w sprawie z odwo³ania Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego
Oddzia³u Wojewódzkiego w P. nastêpcy prawnego Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 25/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty Lotnicze” w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 327 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 22/04) w sprawie z odwo³ania Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 328 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 27/04) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 28/04) w sprawie z odwo³ania Krajowej Rady Notarialnej w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 29/04) w sprawie z odwo³ania Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w E. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 31/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 329 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 14.04.2004 r. (Sygn. akt III SK 26/04) w sprawie z odwo³ania Zarz¹du Budynków Komunalnych Spó³ki z o.o. w Z.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 32/04) w sprawie z odwo³ania PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 33/04) w sprawie z odwo³ania Tam Poland Spó³ki z o.o. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 34/04) w sprawie z odwo³ania Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Spó³ki z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 330 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 7.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 35/04) w sprawie z odwo³ania S³awomira S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 38/04) w sprawie z odwo³ania PKP Intercity Spó³ki z o.o. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 13.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 39/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 13.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 44/04) w sprawie z odwo³ania Katowickich Zak³adów Wyrobów Metalowych S.A. w S.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 13.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 46/04) w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Elektroenergetycznego S.A. w G.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 48/04) w sprawie z odwo³ania Huty £aziska S.A. w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.05.2004 r. (Sygn. akt III SK 50/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki
z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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