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Decyzja
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez STOEN S.A. w W. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RWA-3/2004)
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.), zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹, oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe
interesy konsumentów w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê, i¿ zamieszczanie przez STOEN S.A.
w W. na odwrocie rachunków za dostawê energii elektrycznej informacji o nastêpuj¹cej treœci: „Nieop³acenie nale¿noœci
w wyznaczonym terminie (...) mo¿e równie¿ spowodowaæ wstrzymanie dop³ywu energii elektrycznej bez uprzedzenia”, wskazuj¹cej
tryb wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej naruszaj¹cej dyspozycjê art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) - i w ten sposób wprowadzanie konsumentów bêd¹cych odbiorcami energii elektrycznej
dostarczanej przez STOEN S.A. w b³¹d co do uprawnieñ STOEN S.A. w tym zakresie - stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 2 w zwi¹zku z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej, polegaj¹c¹ na naruszaniu
obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji i nakazuje siê jej zaniechania.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej Prezesem Urzêdu b¹dŸ organem antymonopolowym,
dotar³y sygna³y, i¿ zak³ad energetyczny œwiadcz¹cy us³ugi dostarczania energii elektrycznej odbiorcom z terenu W. - STOEN S.A. w W. na odwrocie rachunków (faktur) za dostawê energii elektrycznej, poœród ogólnych informacji dotycz¹cych m.in. sposobu dokonywania
rozliczeñ oraz uiszczania p³atnoœci, zamieszcza równie¿ informacjê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci wstrzymania bez uprzedzenia przez zak³ad
energetyczny dostaw energii elektrycznej z powodu zad³u¿enia odbiorcy. Analiza treœci ww. zapisu dokonana przez Prezesa Urzêdu
wykaza³a, i¿ zawarta w nim informacja jest niezgodna z przepisami Prawa energetycznego okreœlaj¹cymi tryb i przes³anki
wstrzymywania dostaw z przyczyn le¿¹cych po stronie odbiorcy, co mo¿e wprowadzaæ odbiorców w b³¹d co do praw i obowi¹zków
zak³adu energetycznego w zakresie wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, postanowieniem z dnia 3 paŸdziernika 2003 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie w
zwi¹zku z podejrzeniem, i¿ zamieszczanie przez STOEN S.A. na odwrocie rachunków za dostawê energii elektrycznej informacji
o treœci: „Nieop³acenie nale¿noœci w wyznaczonym terminie (...) mo¿e równie¿ spowodowaæ wstrzymanie dop³ywu energii
elektrycznej bez uprzedzenia” - i w ten sposób wprowadzanie konsumentów w b³¹d co do uprawnieñ zak³adu energetycznego w
zakresie wstrzymywania dostaw energii elektrycznej, przys³uguj¹cych mu na podstawie art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego - stanowi
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 2 w zwi¹zku z art. 23a ust. 1 ustawy
antymonopolowej, polegaj¹c¹ na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W myœl art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej „przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê
godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów
konsumentów”. Zgodnie zaœ z art. 23a ust. 2 powo³anej ustawy, „za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uwa¿a siê
w szczególnoœci (...) naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji (...).” Na mocy
powo³anego przepisu zbiorowe interesy konsumentów podlegaj¹ ochronie przed godz¹cymi w nie naruszeniami polegaj¹cymi na
bezprawnych dzia³aniach przedsiêbiorców. Tworz¹c katalog dzia³añ, które bêd¹ uznawane za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, ustawodawca pos³u¿y³ siê zwrotem „w szczególnoœci”. Oznacza to, ¿e wskazany katalog ma charakter przyk³adowy,
zaœ zamiarem ustawodawcy by³o uznanie za praktykê dzia³añ, które naruszaj¹ przepisy innych ustaw. W przepisie art. 23a ustawy
antymonopolowej brak jest odwo³ania do konkretnych ustaw, z uwagi na to, ¿e by³oby to sprzeczne z zasadami poprawnej legislacji - ale
tak¿e niepotrzebnie ogranicza³oby Prezesa Urzêdu w jego decyzjach w sprawie niedozwolonych praktyk naruszaj¹cych interesy
konsumentów.
Bezprawnoœæ, do której odwo³uje siê ustawodawca, oznacza sprzecznoœæ z prawem, a tak¿e z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego
oraz z dobrymi obyczajami. Stanowisko takie znajduje oparcie w uzasadnieniu projektu rz¹dowego ustawy nowelizacyjnej, która
wprowadzi³a do ustawy antymonopolowej przepisy reguluj¹ce postêpowanie w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, zgodnie z którym „same przepisy art. 23a - 23d ustawy nie reguluj¹ konstrukcji bezprawnoœci dzia³añ przedsiêbiorcy.
Dzia³ania te mog¹ okazaæ siê bezprawne w razie ustalenia, ¿e dosz³o do naruszenia przepisów innych ustaw, ale tak¿e zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego i dobrych obyczajów”.
Przepisy ustawy antymonopolowej reguluj¹ce postêpowanie w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów w przewa¿aj¹cej mierze maj¹ charakter procesowy. Normy materialnoprawne istotne z punktu widzenia stwierdzenia
praktyki znajduj¹ siê natomiast w przepisach innych ustaw. Prezes Urzêdu, wydaj¹c decyzje, o których mowa w art. 23c i 23d ustawy
antymonopolowej, winien zatem stosowaæ przepisy innych ustaw i na ich podstawie oceniaæ, czy dzia³ania przedsiêbiorcy mia³y
charakter bezprawny.
W odniesieniu do dzia³añ podejmowanych przez STOEN S.A., polegaj¹cych na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, ich bezprawnoœæ mo¿na wywieœæ zarówno z przepisów kodeksu cywilnego, jak i z zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego oraz z dobrych obyczajów obowi¹zuj¹cych przedsiêbiorcê w obrocie konsumenckim.
Obowi¹zek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy
antymonopolowej, stanowi jedn¹ z generalnych zasad prawa umów. Zasada ta wynika z obowi¹zku lojalnego kontraktowania, który
mo¿na wyprowadziæ m.in. z treœci art. 354 Kc, nakazuj¹cego wykonanie zobowi¹zania zgodnie z jego treœci¹ i w sposób odpowiadaj¹cy
jego celowi spo³eczno - gospodarczemu oraz zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, a jeœli istniej¹ w tym zakresie ustalone zwyczaje tak¿e w sposób odpowiadaj¹cy tym zwyczajom. Wymaga podkreœlenia, i¿ kryteria s³usznoœci kontraktowej doznaj¹ szczególnego
zaostrzenia w przypadku obrotu konsumenckiego, uwzglêdniaj¹c postulat ochrony s³abszej strony umowy.
Niew¹tpliwie za sprzeczne z zasadami uczciwoœci kupieckiej, jak równie¿ z zasadami wzajemnej lojalnoœci stron umowy, nale¿y
uznaæ informowanie przez jedn¹ ze stron (profesjonalistê) o tym, ¿e w okreœlonych okolicznoœciach mo¿e wzglêdem drugiej strony
(konsumenta) zastosowaæ sankcjê, która w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych - na warunkach wskazanych
w przekazywanej konsumentowi informacji - jest niedopuszczalna. Dzia³anie takie stanowi szczególnie ra¿¹ce nadu¿ycie przez
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przedsiêbiorcê pozycji zajmowanej wobec s³abszej strony umowy, która w wyniku dzia³añ podmiotu profesjonalnego nie dysponuje wiedz¹
pozwalaj¹c¹ na dochodzenie przys³uguj¹cych jej praw w przypadku ich naruszenia przez profesjonalistê. Jednoczeœnie, dzia³ania
podejmowane przez STOEN S.A. mo¿na potraktowaæ jako próbê zastraszenia konsumentów, czy wrêcz zastosowanie wobec nich groŸby
bezprawnej, której celem jest wywo³anie w konsumentach b³êdnego przeœwiadczenia, i¿ w przypadku nawet niewielkiej zw³oki
w regulowaniu nale¿noœci mo¿e spotkaæ ich dotkliwa sankcja w postaci natychmiastowego wstrzymania dostaw energii elektrycznej.
Tym samym za bezprawne nale¿y uznaæ zakwestionowane przez Prezesa Urzêdu dzia³ania podejmowane przez STOEN S.A.,
polegaj¹ce na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
Ponadto, w œwietle przedstawionych powy¿ej okolicznoœci nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ kwestionowane dzia³ania STOEN S.A. godz¹
w interesy konsumentów bêd¹cych odbiorcami energii elektrycznej dostarczanej przez ten zak³ad energetyczny. Bêd¹ca przedmiotem
postêpowania informacja zamieszczana przez STOEN S.A. na odwrocie rachunków za dostawê energii elektrycznej ewidentnie
wprowadza odbiorców w b³¹d co do warunków, na jakich mo¿e nast¹piæ wstrzymanie dostaw energii elektrycznej przez zak³ad
energetyczny. Po zapoznaniu siê z treœci¹ ww. informacji odbiorca mo¿e bowiem powzi¹æ b³êdne przekonanie, i¿ w przypadku
nieop³acenia nale¿noœci za dostawê energii elektrycznej w terminie, powinien liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ natychmiastowego
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej - nawet po up³ywie jednego lub dwóch dni od terminu wskazanego na rachunku - gdy
tymczasem takie dzia³anie zak³adu energetycznego by³oby w oczywisty sposób bezprawne.
Prezes Urzêdu analizuj¹c okolicznoœci sprawy wzi¹³ pod uwagê wyjaœnienia przekazane przez STOEN S.A., dotycz¹ce procedur
stosowanych przy wstrzymywaniu dostaw energii elektrycznej, dostosowanych do treœci art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego. Zwróci³
jednak uwagê, i¿ rozwi¹zania przyjête przez zak³ad energetyczny maj¹ charakter wy³¹cznie faktyczny i nie wynikaj¹ z treœci umów
zawartych z odbiorcami. Sam fakt deklarowanego przyjêcia przez STOEN S.A. trybu wynikaj¹cego z art. 6 ust. 3a Prawa
energetycznego i niestosowania trybu wskazanego w treœci zakwestionowanego zapisu nie mo¿e stanowiæ usprawiedliwienia dla
udzielania konsumentom nieprawdziwej informacji odnoœnie stosowanych procedur. Z tego wzglêdu nale¿y uznaæ, i¿ dzia³ania
podejmowane przez STOEN S.A. w zakresie dostosowania prowadzonej dzia³alnoœci do wymogów Prawa energetycznego nie
zabezpieczaj¹ w wystarczaj¹cym stopniu interesów konsumentów.
Jak zosta³o wykazane powy¿ej, dzia³ania podejmowane przez STOEN S.A. godz¹ w interesy konsumentów. Dzia³ania te dotycz¹
ogó³u odbiorców korzystaj¹cych z us³ug œwiadczonych przez STOEN S.A. w zakresie dostarczania energii elektrycznej - a zatem
nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da siê zindywidualizowaæ, a których prawo do rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
informacji naruszane jest przez zak³ad energetyczny na szerok¹ skalê. Z tego wzglêdu, w ocenie Prezesa Urzêdu, interes
konsumentów naruszony w wyniku dzia³añ podejmowanych przez STOEN S.A. nie stanowi sumy indywidualnych interesów
poszczególnych odbiorców, lecz ma charakter zbiorowy, co przes¹dza o mo¿liwoœci uznania, i¿ godz¹ce
w interes konsumentów bezprawne dzia³ania przedsiêbiorcy stanowi¹ praktykê, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy
antymonopolowej.
W œwietle powy¿szych ustaleñ faktycznych oraz analizy obowi¹zuj¹cego stanu prawnego nale¿y stwierdziæ, i¿ w przedmiotowej
sprawie poprzez bezprawne dzia³ania STOEN S.A., polegaj¹ce na naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pe³nej informacji, naruszone zosta³y zbiorowe interesy konsumentów. Tym samym za udowodnione nale¿y uznaæ
stosowanie przez STOEN S.A. praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, okreœlonej w art. 23a ust. 2 w zwi¹zku z art. 23a
ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w sentencji. […]
300
Decyzja
z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie nakazania Oficynie Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P. z³o¿enia oœwiadczenia o rozwi¹zaniu umowy
zawartej z Pras¹ Poznañsk¹ Sp. z o.o. w P. oraz sprzeda¿y czêœci maj¹tku jej przedsiêbiorstwa
(Nr RPZ-2/2004)
I. Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w zwi¹zku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) 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, wobec dokonania koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Oficynê Wydawnicz¹ G³os Wielkopolski Sp. z o.o. w P.
kontroli nad Pras¹ Poznañsk¹ Sp. z o.o. w P., w drodze nabycia od tej Spó³ki w dniu 11 marca 2003 r. czêœci maj¹tku, stanowi¹cego
zorganizowany zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie redakcji i wydawania dziennika Gazeta Poznañska i innych publikacji oraz zawarcia w dniu 11 marca 2003 r. umowy z t¹
Spó³k¹, której przedmiotem jest sta³a wspó³praca, na zasadzie wy³¹cznoœci, w zakresie pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ
i reklam w tytu³ach wydawanych przez Oficynê Wydawnicz¹ Wielkopolski, bez wymaganego, w œwietle art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2
w zwi¹zku z art. 15 ww. ustawy, zg³oszenia zamiaru tej koncentracji oraz braku mo¿noœci przywrócenia konkurencji na rynku w inny
sposób, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakazuje siê Oficynie Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o.
w P. niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê niniejszej decyzji, z³o¿enie oœwiadczenia o rozwi¹zaniu umowy z dnia 11 marca 2003 r.
zawartej z Pras¹ Poznañsk¹ Sp. z o.o., której przedmiotem jest sta³a wspó³praca w zakresie pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ
i reklam w tytu³ach wydawanych przez Oficynê Wydawnicz¹ Wielkopolski Sp. z o.o., w trybie okreœlonym w § 8 ust. 2 tej umowy
oraz sprzeda¿, najpóŸniej w terminie rozwi¹zania ww. umowy, czêœci maj¹tku jej przedsiêbiorstwa, nabytego „Umow¹ sprzeda¿y
zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa” z dnia 11 marca 2003 r., stanowi¹cego zorganizowany zespó³ sk³adników
niematerialnych i materialnych niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie redakcji, wydawania oraz
dystrybucji dziennika Gazeta Poznañska oraz innych publikacji okreœlonych w za³¹czniku 1.1.7 do tej umowy.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 ze zm.) 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, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na Oficynê Wydawnicz¹ Wielkopolski Sp. z o.o. w P. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 235.850 z³
(s³ownie: dwieœcie trzydzieœci piêæ tysiêcy osiemset piêædziesi¹t z³otych), p³atn¹ do bud¿etu pañstwa, z tytu³u niewykonania
obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, okreœlonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. […]
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301
Decyzja
z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na Polskapresse Sp. z o.o. w W. z tytu³u niezg³oszenia zamiaru koncentracji,
polegaj¹cej na przejêciu kontroli nad Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o.o. w W.
(Nr RWR-7/2004)
I. 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.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania antymonopolowego z tytu³u niewykonania przez spó³kê
Polskapresse Sp. z o.o. w W. obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 powo³anej
ustawy, polegaj¹cego na przejêciu bezpoœredniej kontroli nad Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o. o. w W., w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nak³ada siê na spó³kê Polskapresse Sp. z o.o. w W. z tytu³u niewykonania
wynikaj¹cego z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. ustawy obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cego na przejêciu
bezpoœredniej kontroli nad Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o. o. w W., poprzez nabycie - opisanej w art. 2 Umowy
Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa, zawartej w dniu 4 wrzeœnia 2003 r. pomiêdzy Polskapresse Sp. z o. o. a Dolnoœl¹skim Wydawnictwem
Prasowym Sp. z o.o. z udzia³em Orkla Media AS - czêœci maj¹tku tej Spó³ki w postaci przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 Kc oraz
w inny sposób, tj. polegaj¹cy na umieszczeniu klauzuli niekonkurowania pomiêdzy ww. przedsiêbiorcami przez okres lat 5, zawartej
w art. 6 ww. Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 235.850 z³. (s³ownie: dwieœcie trzydzieœci piêæ
tysiêcy osiemset piêædziesi¹t z³otych), p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
II. Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z art. 20 ust. 4 i art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 wymienionej wy¿ej ustawy oraz stosownie do
art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów, po przeprowadzeniu z urzêdu
postêpowania antymonopolowego z tytu³u niewykonania przez Polskapresse w W. obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji,
o którym mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 powo³anej ustawy, polegaj¹cego na przejêciu bezpoœredniej kontroli nad Dolnoœl¹skim
Wydawnictwem Prasowym Sp. z o. o. w W. - w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazuje siê
Polskapresse Sp. z o.o. zbycie nabytego od Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego Sp. z o.o. przedsiêbiorstwa o którym mowa
w pkt I decyzji, z wy³¹czeniem autorskich praw maj¹tkowych do tytu³u prasowego Wieczór Wroc³awia w znaczeniu nadanym tym
pojêciom w art. 1.1 ww. Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa oraz bezpoœrednio z nimi zwi¹zanych praw w³asnoœci przemys³owej,
domen internetowych i praw z umów licencyjnych, w terminie szeœciu miesiêcy od daty uprawomocnienia siê decyzji. […]
302
Decyzja
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Miasto Sto³eczne W. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RWA-7/2004)
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.),
zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹, 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 antymonopolowego, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2
pkt 4 ww. ustawy, nadu¿ywanie przez Miasto Sto³eczne W. pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku organizowania us³ug
przewozowych œrodkami gminnego transportu zbiorowego w W., polegaj¹cej na uzale¿nianiu zawarcia umowy przewozu obejmuj¹cej
okres 30 - i 90 - dniowy od wykupienia Warszawskiej Karty Miejskiej, bêd¹cej jedynym dostêpnym noœnikiem biletów
d³ugookresowych i nakazuje zaniechania jej stosowania.
UZASADNIENIE
W paŸdzierniku 2002 r. do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej Prezesem Urzêdu b¹dŸ organem
antymonopolowym - Delegatury w Warszawie, wp³ynê³y skargi konsumentów kwestionuj¹cych pobieranie op³aty za wydanie
Warszawskiej Karty Miejskiej (zwanej dalej: WKM). Z informacji zgromadzonych przez Delegaturê Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie, wynika³o, i¿ Zarz¹d Transportu Miejskiego (zwany dalej: ZTM), planuje likwidacjê, z dniem 31 grudnia
2002 r., funkcjonuj¹cych biletów d³ugookresowych (30 - i 90 - dniowych) z paskiem magnetycznym, które zostan¹ zast¹pione przez
Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹. Zatem, pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 r., WKM mia³a byæ jedynym dostêpnym noœnikiem biletów
d³ugookresowych. Z powodu braku alternatywnych form biletów d³ugookresowych, przes³ank¹ konieczn¹ do skorzystania z biletu
zakodowanego na karcie zbli¿eniowej mia³o staæ siê wykupienie owej karty (op³ata w wysokoœci 5 z³).
W ocenie Prezesa Urzêdu, uzyskane informacje mog³y wskazywaæ, i¿ odbiorcy us³ug gminnego transportu zbiorowego s¹
obowi¹zani do uiszczenia na rzecz ZTM dodatkowej op³aty za wydanie WKM, która stanowi odrêbne, obok op³aty za us³ugê przejazdu,
nieuzasadnione obci¹¿enie finansowe pasa¿erów. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, postanowieniem z dnia 18 listopada 2002 r. zosta³o
wszczête, w imieniu Prezesa Urzêdu, postêpowanie wyjaœniaj¹ce, maj¹ce na celu wstêpne ustalenie, czy poprzez dzia³ania podjête
przez ZTM, a polegaj¹ce na pobieraniu op³aty za Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹, mia³o miejsce naruszenie chronionych prawem interesów
konsumentów.
W trakcie postêpowania, ZTM wyjaœni³, i¿ finalny odbiorca p³aci za WKM 5 z³, co stanowi ok. 50% ceny jak¹ Miasto Sto³eczne W.
(zwane dalej: Miasto) p³aci dostawcy za kartê zbli¿eniow¹ i wgranie na ni¹ kodów dostêpu. Zatem, zdaniem ZTM cena p³acona przez
konsumenta jest zani¿ona.
Poza tym, korzystaj¹cy z WKM, ³aduj¹c karty zbli¿eniowe w przeznaczonych do tego punktach, bêd¹ podlegaæ kontroli, co wed³ug
twierdzenia ZTM pozwoli na ograniczenie utraty wp³ywów z fa³szywych biletów. Dodatkowo, WKM bêdzie mog³a byæ u¿ytkowana
przez okres co najmniej 10 lat - czyli okres ok. 3.652 dni. ZTM t³umaczy, i¿ przy op³acie za kartê równ¹ 5 z³ - op³ata za korzystanie z niej
przez 1 dzieñ wynosiæ bêdzie ok. 0,1 grosza.
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W opinii Urzêdu, wyniki ww. postêpowania stanowi³y podstawê do przyjêcia, i¿ w przedmiotowej sprawie nast¹pi³o naruszenie
przepisów ustawy antymonopolowej, postanowieniem z dnia 16 wrzeœnia 2003 r., zosta³o wszczête z urzêdu postêpowanie
antymonopolowe.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Dzia³alnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego podlega rygorom ustawy antymonopolowej. W doktrynie podkreœla siê, ¿e
charakter zadañ samorz¹du terytorialnego oraz specyfika mienia samorz¹dowego nie pozwala uznaæ tych jednostek za
przedsiêbiorców w rozumieniu ustawy - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, pomimo ¿e jednostki te uczestnicz¹ w obrocie handlowym.
Jednak art. 4 ustawy antymonopolowej rozszerza zakres podmiotowy ustawy, w³¹czaj¹c do kategorii przedsiêbiorców tak¿e m. in.
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej, organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi
o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej
(art. 4 pkt 1a ww. ustawy).
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym, do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Zadania w³asne obejmuj¹ sprawy m.in. lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy). Zgodnie z art. 9 ust. 4
ustawy o samorz¹dzie gminnym, jako zadania s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug
powszechnie dostêpnych, stanowi¹ zadania u¿ytecznoœci publicznej. Chocia¿ w ustawie brak legalnej definicji pojêcia u¿ytecznoœci
publicznej, to niew¹tpliwie pewn¹ wskazówkê w tej materii stanowiæ mo¿e przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), na mocy którego gospodarka komunalna obejmuje w szczególnoœci
zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoœci
w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych. Wypowiedzi doktryny wskazuj¹, i¿ pojêcie u¿ytecznoœci publicznej nale¿y
okreœlaæ przez pryzmat dóbr i us³ug zbiorowych (por. E. Modzelewska - W¹chal, „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Komentarz”, Twigger, Warszawa 2002 r., s. 32). Dobra zbiorowe zaœ, to „dobra, które s¹ niepodzielne, a zarazem wykluczalne, co
oznacza, ¿e jednostka mo¿e z nich korzystaæ nie ograniczaj¹c w korzystaniu jednostek, a równoczeœnie nie mo¿e byæ pozbawiona
mo¿liwoœci korzystania z nich” (E. Modzelewska - W¹chal, op. cit, s. 32).
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez
jednego lub kilku przedsiêbiorców. Nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej, którego dotyczy powo³any wy¿ej przepis, ujawnia siê na rynku
w³aœciwym. Dominacja rynkowa nie wystêpuje przy tym na rynku pojmowanym ogólnie - w znaczeniu ekonomicznym - rozumianym
jako ogó³ stosunków zachodz¹cych pomiêdzy pomiotami uczestnicz¹cymi w procesach wymiany towarowej. Zatem, to okreœlenie
rynku w³aœciwego bêdzie decydowa³o o tym, czy przedsiêbiorca posiada pozycjê dominuj¹c¹ (por. m. in. wyroki S¹du
Antymonopolowego - aktualnie: S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów - z dnia 26 paŸdziernika 1994 r., sygn. akt XVII Amr 24/94
oraz z dnia 21 stycznia 1998 r., sygn. akt XVII Ama 55/97).
Przez rynek w³aœciwy rozumie siê rynek towarów, które ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci uznawane s¹
przez ich nabywców za substytuty oraz oferowane s¹ 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 (art. 4 pkt 8
ww. ustawy). Przy czym przez towary nale¿y rozumieæ zarówno rzeczy, jak i energiê, papiery wartoœciowe i inne prawa maj¹tkowe,
us³ugi, a tak¿e roboty budowlane (art. 4 pkt 6 ww. ustawy).
W ocenie Prezesa Urzêdu, rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest lokalny rynek organizowania us³ug przewozowych
œrodkami gminnego transportu zbiorowego w W. Dla okreœlenia ww. rynku w³aœciwego zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ oceniane
w toku niniejszego postêpowania dzia³ania Miasta dotycz¹ tej czêœci jego dzia³alnoœci, która zwi¹zana jest z zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb lokalnego transportu zbiorowego. Definiuj¹c zatem rynek w ujêciu produktowym, nale¿y odnieœæ siê do tej w³aœnie sfery
aktywnoœci Miasta.
Niezbêdnym elementem rynku w³aœciwego jest tak¿e jego wymiar geograficzny, oznaczaj¹cy koniecznoœæ wskazania obszaru, na
którym warunki konkurencji, maj¹ce zastosowanie do okreœlonych towarów s¹ jednakowe dla wszystkich konkurentów. W wymiarze
geograficznym rynek organizowania us³ug przewozowych œrodkami gminnego transportu zbiorowego ma charakter lokalny, bowiem
istota tych us³ug sprawia, i¿ zaspokajaj¹ one potrzeby spo³ecznoœci lokalnej.
W opinii Prezesa Urzêdu, Miasto stanowi p³aszczyznê, na której dosz³o do stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, choæ
nale¿y podkreœliæ, i¿ skutek przedmiotowej praktyki ujawnia siê na ca³ym obszarze obs³ugiwanym przez Miasto za poœrednictwem
ZTM, który, poza obszarem administracyjnym W., obejmuje swym zasiêgiem tak¿e fragmenty gmin podwarszawskich.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze za rynek w³aœciwy w niniejszej sprawie nale¿y uznaæ lokalny rynek organizowania us³ug przewozowych
œrodkami gminnego transportu zbiorowego w W. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ okreœlenie rynku w³aœciwego w sprawie nie by³o
okolicznoœci¹ sporn¹ w postêpowaniu. Mo¿liwoœæ stwierdzenia naruszenia przez przedsiêbiorcê zakazu stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej, uzale¿niona jest od uprzedniego stwierdzenia,
i¿ przedsiêbiorca posiada na tak okreœlonym rynku pozycjê dominuj¹c¹.
Ustalaj¹c, czy na tak wyodrêbnionym rynku Miasto posiada pozycjê dominuj¹c¹, nale¿y mieæ na uwadze definicjê pozycji
dominuj¹cej, zawart¹ w art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej. Zgodnie z t¹ definicj¹ pozycja dominuj¹ca to pozycja przedsiêbiorcy na
rynku, która umo¿liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym przez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania
w znacznym zakresie niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa siê, ¿e przedsiêbiorca ma pozycjê
dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³ w rynku przekracza 40%. W przypadku Miasta jego pozycjê rynkow¹, wyznacza okolicznoœæ, i¿ na mocy
ustawy o samorz¹dzie gminnym, posiada wy³¹czne uprawnienie do organizowania, a tak¿e prawo do ustalania cenników op³at za
korzystanie z us³ug przewozowych komunikacji miejskiej. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o stwierdziæ, i¿ Miasto posiada pozycjê
dominuj¹c¹ na lokalnym rynku organizowania us³ug przewozowych œrodkami gminnego transportu zbiorowego w W. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ podobnie jak wyznaczenie rynku w przedmiotowej sprawie, tak¿e posiadanie pozycji dominuj¹cej przez Miasto nie by³o
przez stronê kwestionowane. A zatem, w przedmiotowym przypadku fakt dominacji rynkowej Miasta jest bezsporny.
Przedmiotem niniejszej decyzji jest ocena, czy Miasto narusza zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy
antymonopolowej, poprzez uzale¿nianie zawarcia umowy przewozu obejmuj¹cej okres 30 - i 90 - dniowy od wykupienia WKM, bêd¹cej
jedynym dostêpnym noœnikiem biletów d³ugookresowych. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ istot¹ praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej jest bezprawne zastosowanie (nadu¿ycie) si³y rynkowej przez jednego
lub kilku przedsiêbiorców, prowadz¹ce do ograniczenia samodzielnoœci innych uczestników rynku oraz wymuszenia uczestnictwa
w rynku na zasadach narzuconych, z regu³y mniej korzystnych, ni¿by to wynika³o z dzia³ania nieskrêpowanych mechanizmów
rynkowych w warunkach istnienia konkurencji. W tym œwietle ocenie podlega zarówno treœæ, okolicznoœci oraz czas (moment),
zaprzestania przez przedsiêbiorcê dzia³añ, mog¹cych stanowiæ przejaw nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej.
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Sam fakt posiadania pozycji dominuj¹cej nie stanowi naruszenia prawa. Bezprawne jest dopiero nadu¿ywanie przez
przedsiêbiorców owej pozycji. Ustawa antymonopolowa 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). Do uznania
praktyki okreœlonej w tym przepisie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê, zachowanie przedsiêbiorcy musi spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce
przes³anki: dominant rynkowy musi uzale¿niaæ zawarcie umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego œwiadczenia oraz
œwiadczenie to nie ma rzeczowego ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy.
Na mocy art. 16 ust. 1 ustawy dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) „Umowê
przewozu zawiera siê przez nabycie biletu na przejazd lub spe³nienie innych okreœlonych przez przewoŸnika warunków dostêpu do
œrodka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajêcie miejsca w œrodku transportowym”. Stosownie zaœ do § 1 ust. 3
Regulaminu przewozu osób i baga¿u rêcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego w W. (za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXI/420/2001 z dnia 27 lutego 2001 r.) „za zawarcie umowy przewozu uwa¿a siê zajêcie miejsca w tramwaju lub autobusie,
a w metrze przekroczenie linii bramek”. A zatem, uwzglêdniaj¹c brzmienie powy¿ej wskazanych regulacji, nale¿y stwierdziæ, i¿ samo
wykupienie biletu nie stanowi dowodu zawarcia umowy przewozu, a jedynie pe³ni funkcjê dokumentu uprawniaj¹cego konsumenta do
jej zawarcia.
W opinii Prezesa Urzêdu, koniecznoœæ ponoszenia przez konsumentów op³aty za noœnik biletu w sytuacji zamiaru zawarcia
z przewoŸnikiem umowy przewozu obejmuj¹cej okres 30 - i 90 - dniowy, stanowi œwiadczenie niemaj¹ce rzeczowego ani
zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy. W przedmiotowej sytuacji mamy bowiem do czynienia z dwoma ró¿nymi umowami:
umow¹ przewozu oraz umow¹ sprzeda¿y (w przypadku WKM). Odbiorcy us³ug gminnego transportu zbiorowego s¹ obowi¹zani do
uiszczenia dodatkowej op³aty za wydanie WKM, która stanowi¹c odrêbne od op³aty za us³ugê przejazdu œwiadczenie, jest
nieuzasadnionym obci¹¿eniem finansowym konsumentów. Zatem, op³ata która ponosi konsument nabywaj¹c ów noœnik pozostaje
œwiadczeniem nie zwi¹zanym z op³at¹ za us³ugê przewozu.
Praktyk¹ ograniczaj¹c¹ konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, jest uzale¿nianie przez przedsiêbiorcê zawarcia
umowy z kontrahentem od przyjêcia lub spe³nienia przez niego innego narzuconego z racji posiadania si³y rynkowej œwiadczenia
o charakterze wi¹zanym, nie zwi¹zanego z przedmiotem umowy. Jak wynika z ww. przepisu uzale¿nienie zawarcia umowy od przyjêcia
lub spe³nienia przez drug¹ stronê œwiadczenia wi¹zanego dopuszczalne jest w tych wszystkich przypadkach, gdy œwiadczenia obu
stron pozostaj¹ ze sob¹ w zwi¹zku rzeczowym lub zwyczajowym. 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 rynkowej, pod warunkiem, ¿e nie jest to zwyczaj przedsiêbiorcy dominuj¹cego (E. Modzelewska W¹chal, op.cit., Warszawa 2002 r., s. 110).
W przedmiotowej sprawie przepisy reguluj¹ce problematykê przewozu nie przewiduj¹ na³o¿enia na konsumentów dodatkowego
obowi¹zku w postaci zap³aty okreœlonej kwoty za wykupienie noœnika biletów. Jak ju¿ wy¿ej wskazywano, podstawowym
obowi¹zkiem podmiotu zawieraj¹cego umowê przewozu z przewoŸnikiem jest zap³ata wynagrodzenia za us³ugê przewozu. A zatem,
sporna op³ata nie pozostaje w rzeczowym zwi¹zku z umow¹ przewozu, która mo¿e zostaæ prawid³owo zawarta dziêki wniesieniu op³aty
za bilet. Zaakcentowania wymaga równie¿ fakt, i¿ uzale¿nienie mo¿liwoœci zawarcia umowy przewozu od wykupienia bezstykowej
karty elektronicznej nie ma oparcia w typowej praktyce rynkowej. Do dnia 30 czerwca 2003 r., dostêpnym w sprzeda¿y noœnikiem
biletów d³ugookresowych by³ bowiem tak¿e bilet kartonowy z paskiem magnetycznym. Konsument, wykupuj¹c przedmiotowy bilet
nie ponosi³ dodatkowej op³aty za sam jego noœnik.
Chocia¿ wprowadzanie do obiegu WKM rozpoczêto ju¿ oko³o paŸdziernika 2001 r., z szacunkowych wyliczeñ w skali miesi¹ca
(dane za listopad 2002 r.; pismo ZTM z dnia 8 stycznia 2003 r.) wynika, i¿ udzia³ biletów z paskiem magnetycznym wœród wszystkich
sprzedanych biletów d³ugookresowych stanowi³ 58,4%. Mimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej WKM, jeszcze w marcu 2003 r.,
czyli tu¿ przed planowanym - zreszt¹ kolejnym - ostatecznym wycofaniem biletów z paskiem magnetycznym - ok. 20% pasa¿erów
korzystaj¹cych z biletów d³ugookresowych, pozostawa³o nieprzekonanych do kart zbli¿eniowych. Definitywne wycofanie biletów
z paskiem magnetycznym postawi³o zatem pasa¿erów przed faktem dokonanym. Chc¹c skorzystaæ z biletów d³ugookresowych zostali
oni zmuszeni do uprzedniego wykupienia WKM. Dodatkowo, nale¿y tak¿e zasygnalizowaæ, i¿ w opinii Prezesa Urzêdu, ustalenie op³aty
za WKM nie znajduje uzasadnienia w normatywnym upowa¿nieniu Rady Miasta do ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe
transportu zbiorowego na terenie gminy, gdy¿ wykupienie WKM nie jest œwiadczeniem za us³ugê przewozu. Z art. 8 ust. 1 ustawy
o cenach wynika bowiem, i¿ ceny urzêdowe ustalane przez gminê mog¹ dotyczyæ jedynie us³ug przewozowych. W¹tpliwe jest czy
ustalanie op³aty za WKM mo¿na zakwalifikowaæ jako ustalenie ceny urzêdowej za us³ugi przewozowe transportu zbiorowego na
terenie gminy, gdy¿ zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o cenach, us³ugê okreœla siê jako czynnoœæ œwiadczon¹ odp³atnie, wymienion¹
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Poniewa¿ op³ata za WKM nie dotyczy us³ugi
przewozowej, brak podstaw do uznania tej op³aty za cenê urzêdow¹ w œwietle art. 8 ustawy o cenach.
Ustawa antymonopolowa nale¿y do dziedziny prawa publicznego. Jako taka chroni interes ogólnospo³eczny. W œwietle art. 1 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „ustawa okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej
w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów.” W czasie postêpowania i przy wydawaniu decyzji Prezes
Urzêdu jest tym samym rzecznikiem interesu publicznego. Wynika to równie¿ z jego zadañ w strukturze administracji publicznej - m. in.
z art. 7 Kpa. Decyzja administracyjna mo¿e bowiem dotyczyæ nie tylko stron, lecz jej skutki mog¹ rozci¹gaæ siê tak¿e na inne osoby osoby fizyczne, jednostki organizacyjne (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz”, Warszawa
1996 r., s. 57). W rozstrzyganych przez Prezesa Urzêdu postêpowaniach zasadnym jest zatem ustalenie, czy nast¹pi³o naruszenie
interesu publicznoprawnego.
Interes publiczny w postêpowaniu administracyjnym nie jest pojêciem jednolitym i sta³ym. Publicznoprawny charakter ustawy
oznacza, ¿e nie wszystkie zachowania przedsiêbiorców i ich zwi¹zków, nawet formalnie podlegaj¹ce literze prawa, uzasadniaj¹
uruchomienie przewidzianych przez ni¹ instrumentów. Zgodnie ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego (wyrok z dnia 29 maja 2001 r.,
sygn. akt I CKN 1217/98) publicznoprawny charakter ustawy antymonopolowej powoduje, i¿ znajduje ona zastosowanie wówczas, gdy
jest zagro¿ony lub naruszony interes publiczny, polegaj¹cy na zapewnieniu w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku
gospodarczego. Rynek taki funkcjonowaæ mo¿e prawid³owo, gdy zapewniona jest mo¿liwoœæ powstania i rozwoju konkurencji.
Za zagro¿enie lub naruszenie konkurencji w takim rozumieniu nale¿y uznaæ, zdaniem S¹du, jedynie takie dzia³ania, które dotykaj¹ sfery
interesów szerszego krêgu uczestników rynku gospodarczego. Poniewa¿ do podmiotów funkcjonuj¹cych na rynku nale¿¹ nie tylko
przedsiêbiorcy ale i konsumenci, naruszenie tego interesu mo¿e mieæ miejsce, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z ustaw¹
antymonopolow¹ dotkniêta jest sfera interesów szerokiego krêgu konsumentów.
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W niniejszej sprawie dowiedziono, i¿ Miasto stosuje praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê oddzia³uj¹c¹ w sposób istotny na szeroki
kr¹g konsumentów. O naruszeniu interesu publicznego w niniejszej sprawie przes¹dza, i¿ kwestionowane tutaj regu³y odp³atnoœci za
WKM, s¹ stosowane powszechnie i tym samym praktyka ta wymierzona jest w ka¿dego potencjalnego klienta, który chcia³by
skorzystaæ z us³ug lokalnego transportu zbiorowego wykupuj¹c bilet d³ugookresowy. Tym samym zasadne by³o podjêcie dzia³añ
przewidzianych w ustawie antymonopolowej dla zapewnienia ochrony uczestnikom rynku. […].
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Decyzja
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego Henryk Kania S.A. w P.
za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów
(Nr DDK-3/2004)
Na podstawie art. 23c ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹, po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem
Urzêdu, uznaje, ¿e oznaczanie nastêpuj¹cych produktów: polêdwicy sopockiej - wysokowydajnej „Tesco” oraz baleronu gotowanego wysokowydajnego „Tesco” deklaracj¹ zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ PN-A-82007:1996 przy jednoczesnym jej nieprzestrzeganiu
i wprowadzanie tak oznaczonych produktów do obrotu przez Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego Henryk Kania S.A. w P., stanowi
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ww. ustawy, polegaj¹c¹ na naruszeniu obowi¹zku
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz na dopuszczeniu siê godz¹cych w zbiorowe interesy
konsumentów czynów nieuczciwej konkurencji, zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej „u.z.n.k.”, i nakazuje zaniechanie jej
stosowania.
UZASADNIENIE
Dnia 12 stycznia 2004 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ z urzêdu, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 2 ustawy
antymonopolowej, postêpowanie w sprawie stosowania przez Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego Henryk Kania S.A. w P., praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cych na dopuszczeniu siê godz¹cych w zbiorowe interesy konsumentów
czynów nieuczciwej konkurencji zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz naruszaniu obowi¹zku udzielania
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
Podstawê wszczêcia postêpowania stanowi¹ ustalenia dokonane w trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu oraz listopadzie
2003 r. przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w K., w hipermarkecie Tesco w K., nale¿¹cym do Tesco - Polska Sp. z o.o.
w K. Z ustaleñ tych wynika, i¿ w sprzeda¿y tej placówki znajdowa³y siê przetwory miêsne wyprodukowane przez Zak³ady Przetwórstwa
Miêsnego Henryk Kania S.A. w P., które w zakresie badanych cech jakoœciowych nie odpowiada³y wymaganiom deklarowanej przez
producenta normy PN-A-82007:1996 Przetwory miêsne. Wêdliny.
W trakcie postêpowania Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Art. 5 ust. 3
powy¿szej ustawy stwierdza, i¿ stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, jednak¿e w przypadku, gdy producent deklaruje na
opakowaniu zgodnoœæ produkowanych wyrobów z okreœlonymi normami przedmiotowymi - zobowi¹zany jest do tego, aby wyrób
wykazywa³ zgodnoœæ z przywo³anymi normami. Jak wykazano powy¿ej, badania pobranych próbek „Polêdwicy sopockiej
wysokowydajnej TESCO” oraz „Baleronu gotowanego wysokowydajnego TESCO”, produkcji Zak³adów Przetwórstwa Miêsnego
Henryk Kania S.A. w P., deklarowanych na zgodnoœæ z PN-A-82007:1996, wykaza³y, i¿ przedmiotowe produkty s¹ niezgodne
z deklarowan¹ norm¹.
Takie praktyki przedsiêbiorstwa w zakresie oznaczeñ handlowych swoich wyrobów s¹ dzia³aniami niew³aœciwymi w stosunku do
konsumentów i spe³niaj¹ przes³anki czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., polegaj¹cych na
wprowadzaniu do obrotu wyrobów oznaczonych w sposób wprowadzaj¹cy klienta w b³¹d co do jakoœci, sk³adników, sposobu
wykonania oraz innych istotnych cech towarów.
Dzia³anie sprzeczne z prawem w tym przypadku polega na naruszeniu nastêpuj¹cych przepisów:
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 ze zm.), zgodnie
z którego treœci¹ informacje podane na opakowaniu jednostkowym œrodków spo¿ywczych przeznaczonych bezpoœrednio dla
konsumenta, nie mog¹ wprowadzaæ konsumenta w b³¹d tekstem lub znakiem graficznym oraz przypisywaæ œrodkowi
spo¿ywczemu dzia³ania lub w³aœciwoœci, których nie posiada,
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoœci handlowej artyku³ów rolno - spo¿ywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44
ze zm.), zgodnie z którego treœci¹ znakowanie artyku³u rolno - spo¿ywczego nie mo¿e w szczególnoœci wprowadzaæ w b³¹d
nabywcy co do to¿samoœci artyku³u spo¿ywczego, w tym: rodzaju, w³aœciwoœci, sk³adu, iloœci, trwa³oœci, pochodzenia oraz
sposobu produkcji, lub sugerowaæ, ¿e posiada on specjalne w³aœciwoœci, je¿eli ich nie posiada albo gdy inne artyku³y rolno spo¿ywcze posiadaj¹ równie¿ takie w³aœciwoœci.
Przedmiotowe dzia³anie przedsiêbiorcy jednoczeœnie zagra¿a i narusza interes klienta, bowiem przez wprowadzenie w b³¹d
napisem na etykiecie, mo¿e wp³ywaæ na decyzjê klienta w zakresie nabycia danego wyrobu. Oznakowanie to zmierza do ograniczenia
prawa konsumenta do wyboru i zakupu produktu stosownie do indywidualnych preferencji. Ma zatem negatywny wp³yw na jego
interes. Oznakowanie to godzi równie¿ w zasady uczciwej konkurencji, ze szkod¹ dla innych przedsiêbiorców. Wobec tego narusza
dobre obyczaje. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, dzia³anie to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Spe³niona jest równie¿ hipoteza art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem równie¿ takie oznaczenie
towarów albo jego brak, które mo¿e wprowadziæ klientów w b³¹d co do pochodzenia, iloœci, jakoœci, sk³adników, sposobu wykonania,
przydatnoœci, mo¿liwoœci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów. Czynem nieuczciwej konkurencji
jest równie¿ wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu mog¹cym wywo³aæ powy¿sze skutki. Jak wykazano powy¿ej, dzia³ania
przedsiêbiorcy wype³niaj¹ przes³anki zawarte w cytowanym przepisie.
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Na tle przedstawionego powy¿ej stanu faktycznego stwierdziæ nale¿y równie¿, ¿e kwestionowane dzia³ania, polegaj¹ce na
oznaczaniu produktów deklaracj¹ zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ PN-A-82007:1996, przy jednoczesnym jej nieprzestrzeganiu
i wprowadzaniu tak oznaczonych produktów do obrotu przez Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego Henryk Kania S.A. w P., stanowi¹
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej, polegaj¹c¹ na
naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 9 kwietnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez „LEVEL” Sp. z o.o. w K. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RKT-22/2004)
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 wszczêtego
z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, przeciwko „LEVEL” Sp. z o.o. w K. 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, praktykê polegaj¹c¹ na stosowaniu
w Regulaminie Szko³y Jêzyków Obcych „LEVEL” do³¹czonym do pisma z dnia 22 sierpnia 2003 r. postanowieñ wzorców umów,
które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc: pkt 7
Regulaminu Szko³y Jêzyków Obcych „LEVEL” „Po rozpoczêciu kursu lub zamkniêciu list Szko³a nie zwraca op³at bez wzglêdu na
przyczynê rezygnacji” i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 23c ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) 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 wszczêtego z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
przeciwko „LEVEL” Sp. z o.o. w K. - dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: okreœla siê „LEVEL”
Sp. z o.o. w K., œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu wykonania nakazu
okreœlonego w pkt I sentencji niniejszej decyzji, polegaj¹ce na zaniechaniu stosowania niedozwolonego postanowienia umownego,
o którym mowa w pkt 7 Regulaminu zacytowanego w pkt I sentencji: „Po rozpoczêciu kursu lub zamkniêciu list Szko³a nie zwraca
op³at bez wzglêdu na przyczynê rezygnacji” poprzez zaprzestanie wykorzystywania treœci przedmiotowego postanowienia
w Regulaminie Szko³y Jêzyków Obcych „LEVEL” pocz¹wszy od dnia po dacie otrzymania niniejszej decyzji.
III. Na podstawie art. 100e 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 wszczêtego z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, przeciwko „LEVEL” Sp. z o.o. w K. - dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów maj¹c
na uwadze wa¿ny interes konsumentów nadaje siê decyzji w zakresie punktów I i II rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
UZASADNIENIE
W dniu 14 sierpnia 2003 r. w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej Prezesem Urzêdu b¹dŸ
organem antymonopolowym, z urzêdu wszczête zosta³o postêpowanie wyjaœniaj¹ce maj¹ce na celu wstêpne ustalenie, czy „LEVEL”
Sp. z o.o. w K. (zwany dalej LEVEL) w umowach zawieranych z konsumentami stosuje postanowienia nosz¹ce znamiona
niedozwolonych postanowieñ umownych, o których mowa w kodeksie cywilnym.
W zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi w trakcie ww. postêpowania wyjaœniaj¹cego oraz na podstawie analizy uzyskanych
dokumentów, w dniu 16 stycznia 2004 r. wszczête zosta³o postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów w zwi¹zku z podejrzeniem podejmowania przez „LEVEL”, bezprawnych dzia³añ nosz¹cych znamiona praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) - zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹, poprzez
stosowanie w Regulaminie Szko³y Jêzyków Obcych „LEVEL” do³¹czonego do pisma z dnia 22 sierpnia 2003 r. postanowieñ wzorców
umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowienia wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kpc:
pkt 7 Regulaminu Szko³y Jêzyków Obcych „LEVEL” „Po rozpoczêciu kursu lub zamkniêciu list Szko³a nie zwraca op³at bez wzglêdu na
przyczynê rezygnacji.”
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej, 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, naruszenie obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce w zbiorowe interesy
konsumentów.
„LEVEL”, co potwierdza Regulamin Szko³y Jêzyków Obcych „LEVEL” za³¹czony do pisma z dnia 22 sierpnia 2003 r., do którego
inkorporowano kwestionowan¹ klauzulê, stosuje w tym¿e Regulaminie postanowienie wpisane do rejestru postanowieñ wzorców
umowy uznanych za niedozwolone: „Po rozpoczêciu kursu lub zamkniêciu list Szko³a nie zwraca op³at bez wzglêdu na przyczynê
rezygnacji.” Postanowienie wskazane powy¿ej zosta³o uznane za niedozwolone wyrokiem z dnia 24 czerwca 2003 r. Sygn. akt XVII
Amc 34/01 przez S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nastêpnie wpisane do rejestru
niedozwolonych postanowieñ umownych w dniu 1 sierpnia 2003 r. w sprawie z powództwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przeciwko „The American Academy of English" Sp. z o.o. w K. S¹d uzna³ za niedozwolone i zakaza³ stosowania
postanowienia w brzmieniu: „P³atnoœæ za kurs: po dokonaniu wp³aty pieni¹dze nie ulegaj¹ zwrotowi”. S¹d dokonuj¹c oceny
przedmiotowego postanowienia stan¹³ na stanowisku, i¿ generalna zasada niezwracania stronie umowy ceny pomimo niekorzystania
z przedmiotu umowy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz ra¿¹co narusza interesy konsumenta. S³uchacz bowiem nie mo¿e
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zostaæ ca³kowicie pozbawiony mo¿liwoœci zrezygnowania z uczestnictwa w kursie. Brak mo¿liwoœci otrzymania wp³aconych pieniêdzy
jest nieadekwatny do ochrony kupca przed pochopnoœci¹ decyzji i dzia³añ konsumenta. Takie postanowienie narusza zdaniem S¹du,
zasady wspó³¿ycia spo³ecznego takie jak: zaufanie stron, ¿yczliwoœæ, uczciwoœæ. Taki wzorzec umowny koliduje równie¿ z dobrymi
obyczajami kupieckimi, które nie przewiduj¹ w³aœnie zachowañ takich jak: nadmierna chêæ zysku czy wyzysk.
W opinii S¹du, ustawodawca umieœci³ postanowienie odpowiadaj¹ce zakazanemu postanowieniu umownemu w katalogu
niedozwolonych postanowieñ w art. 3853 pkt 12 i 13 Kc. Stanowisko S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zosta³o uznane za
s³uszne przez S¹d Apelacyjny w Warszawie Wydzia³ Cywilny, który w wyroku z dnia 24 czerwca 2003 r. Sygn. akt I ACa 1672/02
stwierdzi³, i¿ ww. postanowienie stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 Kc, gdy¿ wprost wynika to
z art. 3853 pkt 12 Kc. Art. 3853 pkt 12 Kc. okreœla, i¿ wy³¹czenie obowi¹zku zwrotu konsumentowi uiszczonej zap³aty za œwiadczenie
niespe³nione w ca³oœci lub czêœci, je¿eli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania w razie w¹tpliwoœci jest
niedozwolonym postanowieniem umowy. Dodatkowo S¹d Apelacyjny w pe³ni podzieli³ stanowisko S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, i¿ postanowienie w ra¿¹cy sposób narusza interes konsumenta przez naruszenie zasady równorzêdnoœci stron,
zasady ekwiwalentnoœci œwiadczeñ.
Bior¹c pod uwagê powy¿sz¹ wyk³adniê, mo¿na przyj¹æ, i¿ zacytowane postanowienia w swej treœci s¹ to¿same. Wszystkie one s¹
sprzeczne z art. 3853 pkt 12 i 13 Kc. Przepisy te uznaj¹ za niedozwolone postanowienia wzorca umowy, które wy³¹czaj¹ obowi¹zek
zwrotu konsumentowi uiszczonej zap³aty za œwiadczenie nie spe³nione w ca³oœci lub czêœci, je¿eli konsument zrezygnuje z zawarcia
umowy lub jej wykonania, lub te¿ przewiduj¹ utratê prawa ¿¹dania zwrotu œwiadczenia konsumenta spe³nionego wczeœniej ni¿
œwiadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadaj¹, rozwi¹zuj¹ lub odstêpuj¹ od umowy.
Op³aty, które konsument wnosi na rzecz przedsiêbiorcy s¹ wynagrodzeniem ponoszonym w zwi¹zku z uczêszczaniem na zajêcia
z jêzyka obcego zorganizowane przez „LEVEL”. Tak wiêc dziêki wnoszonym op³atom, konsument ma prawo do uczestniczenia
w zorganizowanych przez „LEVEL” zajêciach. Mo¿na st¹d wnioskowaæ, i¿ „LEVEL” przys³uguj¹ œrodki pieniê¿ne odpowiadaj¹ce
wartoœci œwiadczonych us³ug. Natomiast kwestionowany zapis mówi, i¿ po rozpoczêciu kursu lub zamkniêciu list wniesione op³aty nie
podlegaj¹ zwrotowi, bez wzglêdu na powód rezygnacji. Tak wiêc kwestionowany zapis umo¿liwia „LEVEL” zatrzymanie op³at, które
zosta³y wp³acone z tytu³u zorganizowania zajêæ jêzykowych, nawet, gdy konsument zrezygnowa³ z korzystania z us³ug „LEVEL” po
rozpoczêciu kursu lub zamkniêciu list, a wiêc zatrzymania œrodków, którym nie odpowiada ekwiwalent œwiadczenia na rzecz
konsumenta. „LEVEL” mo¿e zatrzymaæ wp³acone wczeœniej œrodki, nawet, gdy nie zosta³o spe³nione œwiadczenie w czêœci lub ca³oœci
na rzecz konsumenta.
Tak wiêc, bior¹c pod uwagê powy¿sze uzasadnienie, nale¿y przyj¹æ, i¿ ww. postanowienia ró¿ni¹ siê tylko podmiotowo, a wszelkie
inne ró¿nice nie maj¹ wp³ywu na sposób zachowania przedsiêbiorcy. Wy¿ej wymienione zapisy S¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów uzna³ za niedozwolone w powo³anych wyrokach, gdy¿ jako postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie
uzgodnione indywidualnie, kszta³towa³y jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego
interesy.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê
godz¹ce w nie bezprawne dzia³ania przedsiêbiorcy. Przedmiotem niniejszego postêpowania by³o dokonanie oceny, czy przedsiêbiorca
stosuje niedozwolone postanowienia umowne, których wykorzystywanie w obrocie z konsumentami jest zabronione. Przez
stosowanie niedozwolonych postanowieñ umownych rozumieæ nale¿y realizowanie zawartej umowy w oparciu o zakazane
postanowienia, tak wiêc realizacjê umowy w sposób zakazany. Jak wykazano powy¿ej, przedsiêbiorca naruszy³ prawo poprzez
stosowanie zakazanych postanowieñ wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowieñ umownych.
Pos³ugiwanie siê postanowieniem, które zosta³o wpisane do rejestru niedozwolonych postanowieñ umownych, po uznaniu go
przez S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone jest zakazane z mocy prawa.
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Art. 479 Kpc rozszerza prawomocnoœæ wyroku wydanego w sprawie o uznanie postanowieñ wzorca umownego za niedozwolone na
osoby trzecie. Skutek tzw. prawomocnoœci rozszerzonej nastêpuje od chwili wpisania wzorca umowy do rejestru postanowieñ wzorca
umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonego przez organ antymonopolowy. Konsekwencj¹ umieszczenia postanowienia
klauzuli umownej w rejestrze jest to, ¿e pos³u¿enie siê ni¹ bêdzie mia³o skutek wprowadzenia do umowy elementu bezwzglêdnie przez
prawo zakazanego. Wpis do rejestru oznacza zatem, ¿e od tej chwili klauzula taka jest zakazana we wszystkich wzorcach umów.
Stosowanie klauzuli wpisanych do rejestru jest wykroczeniem, zagro¿onym kar¹ grzywny. Dodatkowo zgodnie z art. 58 § 1 i 3 Kc
czynnoœæ prawna sprzeczna z ustaw¹ albo maj¹ca na celu obejœcie ustawy jest niewa¿na, chyba ¿e w³aœciwy przepis przewiduje inny
skutek, w szczególnoœci ten, i¿ na miejsce niewa¿nych postanowieñ czynnoœci prawnej wchodz¹ odpowiednie przepisy ustaw. Je¿eli
niewa¿noœci¹ jest dotkniêta tylko czêœæ czynnoœci prawnej, czynnoœæ pozostaje w mocy co do pozosta³ych czêœci, chyba, ¿e
z okolicznoœci wynika, i¿ bez postanowieñ dotkniêtych niewa¿noœci¹ czynnoœæ nie zosta³aby dokonana. Zgodnie z art. 365 § 1 Kpc
orzeczenie prawomocne wi¹¿e nie tyko strony i s¹d, który je wyda³, lecz równie¿ inne s¹dy i organy pañstwowe, a w wypadkach
w ustawie przewidzianych tak¿e inne osoby. S¹d orzekaj¹c co do postanowienia, i¿ jest to niedozwolone postanowienie umowne
stwierdza, i¿ kszta³tuje ono prawa i obowi¹zki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, równoczeœnie ra¿¹co naruszaj¹c
1
jego interesy. Zgodnie z art. 385 § 1 Kc przez niedozwolone postanowienie umowne uwa¿a siê, postanowienia umowy zawieranej
z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie, które kszta³tuj¹ jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co
naruszaj¹c jego interesy. Bior¹c pod uwagê powy¿sz¹ wyk³adniê, mo¿na stwierdziæ, i¿ praktyki polegaj¹ce na generalnej zasadzie niezwracania
wniesionych œrodków, które nie maj¹ póŸniej ekwiwalentu w œwiadczonych us³ugach, narusza zbiorowy interes konsumentów.
W œwietle powy¿szego, nale¿y stwierdziæ, ¿e w niniejszej sprawie zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów i tym samym
zasadne by³o podjêcie dzia³añ przewidzianych w ustawie dla zapewnienia ochrony konsumentów.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w pkt I sentencji. […]
305
Decyzja
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
o uznaniu praktyk stosowanych przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w W. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr DDK-5/04)
Na podstawie art. 23c w zwi¹zku z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw¹ antymonopolow¹”, po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania,
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I. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzêdu”, uznaje, i¿ sposób zorganizowania przez
Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w W. (zwan¹ dalej TP S.A. b¹dŸ Spó³k¹) systemu obs³ugi klienta w sposób, który:
1. uniemo¿liwia abonentom dochodzenie praw poprzez:
istotne ograniczenie mo¿liwoœci fizycznego kontaktu z pracownikami Spó³ki,
brak mo¿liwoœci lub istotnie ograniczon¹ mo¿liwoœæ (d³ugi okres oczekiwania na po³¹czenie) efektywnego kontaktu
telefonicznego z pracownikami TP S.A. w ramach systemu „B³êkitnej Linii”,
brak ci¹g³oœci w prowadzeniu spraw,
brak mo¿liwoœci kontaktu niezadowolonych abonentów z osobami wy¿szej rangi w stosunku do pracowników bezpoœrednio
obs³uguj¹cych klientów (pracownicy nie udzielaj¹ ¿adnych informacji adresowych ani telefonicznych umo¿liwiaj¹cych
porozumienie siê z pracownikami odpowiedzialnymi za nieprawid³owoœci wynikaj¹ce z pracy osób ni¿szego szczebla, brak
instancji odwo³awczej),
ra¿¹co nieterminowe reagowanie na pisemne i telefoniczne skargi oraz reklamacje abonentów, jak te¿ brak jakiejkolwiek
reakcji na przedk³adane pisma.
2. wprowadza abonentów w b³¹d poprzez brak udostêpnienia rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji przez pracowników
obs³uguj¹cych system B³êkitnej Linii, wynikaj¹cy z:
braku podstawowej wiedzy pracowników na temat sytuacji dzwoni¹cych abonentów, umo¿liwiaj¹cej uzyskanie poszukiwanej
pomocy,
odsy³ania abonentów podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej do innych Ÿróde³ informacji, jak te¿ brak mo¿liwoœci
uzyskania jakiejkolwiek merytorycznej informacji,
braku posiadania przez pracowników operatora wiedzy na temat mo¿liwoœci uzyskania skutecznej pomocy w poruszanych
przez abonentów sprawach,
nieinformowania abonentów o szczegó³owych warunkach i zasadach œwiadczenia oferowanych us³ug.
3. w zwi¹zku z ww. uniemo¿liwia abonentom korzystanie z op³acanych w ramach miesiêcznego abonamentu us³ug œwiadczonych
przez operatora na podstawie zawieranych z konsumentami umów o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych, jak te¿ utrudnia
normalne funkcjonowanie, poprzez:
zawieszanie konsumentom œwiadczenia us³ug (mo¿liwoœci inicjowania po³¹czeñ) oraz od³¹czanie telefonów, jako dzia³añ
bêd¹cych efektem b³êdnych czynnoœci windykacyjnych prowadzonych w stosunku do abonentów nie bêd¹cych d³u¿nikami
Spó³ki, stanowi¹cych konsekwencjê chaosu organizacyjnego w strukturze systemu,
nêkanie abonentów czynnoœciami firmy windykacyjnej dzia³aj¹cej w imieniu operatora oraz egzekwowanie od abonentów
rzekomo nieop³aconych zaleg³ych faktur za korzystanie z us³ug,
brak zawieszania czynnoœci egzekucyjnych mimo udowadniania przez konsumentów (telefonicznie lub w drodze przes³ania
kopii rachunku faksem) op³acenia zaleg³ych faktur, co uniemo¿liwia abonentom nale¿yte i zgodne z zawartymi umowami
korzystanie z us³ug TP S.A. oraz dochodzenie ich praw stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów,
o której mowa w art. 23a ust. 2 ustawy antymonopolowej i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. Jednoczeœnie, w celu wykonania nakazu, Prezes Urzêdu okreœla, w szczególnoœci, nastêpuj¹ce œrodki usuniêcia trwaj¹cych
skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów:
1. opublikowanie sentencji decyzji na koszt przedsiêbiorcy w dwóch dziennikach o zasiêgu ogólnopolskim oraz na stronie
internetowej Spó³ki, tj. www.telekomunikacja.pl,
2. przyjêcie rozwi¹zania, w œwietle którego w Centrach Relacji z Klientami (Wiod¹cych i Partnerskich) umo¿liwi siê bezpoœrednie
wizyty klientów dla celów obs³ugi posprzeda¿owej, tj. dla uzyskania porady, rzetelnej informacji oraz rozpatrzenia skarg
i reklamacji. Pracownikom Centrów zapewni siê dostêp do centralnego systemu informatycznego umo¿liwiaj¹cego weryfikacjê
sprawy danego abonenta, a ponadto kompetencje do podejmowania wi¹¿¹cych decyzji w stosunku do klienta - w terminie
dwóch miesiêcy od dnia wydania decyzji,
3. dokonanie reorganizacji systemu w zakresie zapewniaj¹cym tak¹ iloœæ doradców, i takie roz³o¿enie stanowisk, by zapewniæ
efektywnoœæ i pe³ne korzyœci z funkcjonowania systemu - w terminie dwóch miesiêcy od dnia wydania decyzji,
4. stworzenie mo¿liwoœci zg³aszania za pomoc¹ formularza elektronicznego reklamacji, skarg, awarii telefonu oraz przeniesienia
linii - w terminie miesi¹ca od dnia wydania niniejszej decyzji,
5. informowanie dzwoni¹cych na B³êkitn¹ Liniê abonentów (na ich proœbê) o danych osób prze³o¿onych pracowników, do których
mo¿na z³o¿yæ pisemn¹ skargê na nieprawid³owe traktowanie klienta przez pracowników Telecentrum lub niezadowolenie
z rozpatrzenia sprawy. TP S.A. ma równie¿ obowi¹zek informowania abonentów o mo¿liwoœci kontaktu osobistego pod
podanym (w³aœciwym dla miejsca zamieszkania danego abonenta) adresem, jak te¿ o godzinach dy¿urów dyrektorów
i kierowników przyjmuj¹cych skargi i wnioski w Pionie Kontaktów z Klientami - zgodnie z treœci¹ za³¹cznika do Zarz¹dzenia
nr 0-27 z dnia 23 wrzeœnia 2002 r. w sprawie Zasad postêpowania w Pionie Kontaktów z Klientami przy za³atwianiu reklamacji,
listów, skarg i wniosków w terminie miesi¹ca od dnia wydania niniejszej decyzji,
6. zorganizowanie pisemnej kampanii informacyjnej skierowanej do wszystkich klientów Spó³ki, w której zaprezentuje opis
niezbêdnych informacji prezentuj¹cych wszystkie mo¿liwe Ÿród³a kontaktu z TP S.A. (wraz z adresami, numerami telefonów
i faksów), ze wskazaniem zakresu zadañ wyszczególnionych dla poszczególnych jednostek, jak te¿ zakres procedury
windykacyjnej - w terminie miesi¹ca od dnia wydania decyzji,
7. wprowadzenie w ¿ycie zasady, zgodnie z któr¹ pracownicy B³êkitnej Linii bêd¹ rozpatrywaæ reklamacje, których za³atwienie nie
wymaga prowadzenia dodatkowych dzia³añ wyjaœniaj¹cych - w terminie miesi¹ca od dnia wydania decyzji,
8. uporz¹dkowanie zaleg³ych spraw w zakresie otrzymanych reklamacji, skarg, zg³oszeñ i zamówieñ, jak te¿ podjêtych dzia³añ
windykacyjnych - w terminie dwóch miesiêcy od dnia wydania decyzji,
9. rozbicie okresów fakturowania w czasie, z podzia³em na regiony dla poszczególnych grup abonentów oraz zamieszczanie na
fakturach informacji o wysokoœci zad³u¿enia danego klienta,
10. do czasu uporz¹dkowania wszystkich w¹tpliwych i reklamowanych przypadków dzia³añ windykacyjnych wstrzymanie
przeprowadzanych na bie¿¹co oraz planowanych wobec konsumentów windykacji. Wszystkim konsumentom, którym
nies³usznie zawieszono œwiadczenie us³ug Telekomunikacja Polska S.A. wyp³aci stosowne odszkodowania - w terminie
miesi¹ca od dnia wydania decyzji,
11. ostateczne uruchomienie produkcyjne formatu pliku w systemie rozliczeniowym na terenie ca³ego kraju.
III. Na podstawie art. 100e ustawy Prezes Urzêdu nadaje niniejszej decyzji, w pkt I i II rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

167

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

UZASADNIENIE
W dniu 11 grudnia 2003 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce celem wstêpnego ustalenia, czy wprowadzony
w IV kwartale 2003 r. nowy system obs³ugi klienta TP S.A. umo¿liwia abonentom nale¿yte i zgodne z umow¹ korzystanie z us³ug Spó³ki
oraz dochodzenie ich praw, a tym samym - czy nie stanowi praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów polegaj¹cej na
bezprawnym dzia³aniu przedsiêbiorcy, o której mowa w art. 23a ustawy antymonopolowej.
Podstawê wszczêcia postêpowania stanowi³y otrzymywane od konsumentów liczne skargi oraz artyku³y prasowe, z których
wynika³o, ¿e zmieniony system obs³ugi klienta TP S.A. istotnie wp³ywa na niezadowolenie abonentów, uniemo¿liwiaj¹c korzystanie
z us³ug, bêd¹cych podstaw¹ zawieranej ze Spó³k¹ umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych.
W wyniku uzyskanych wyjaœnieñ, jak te¿ w konsekwencji nasilaj¹cych siê skarg konsumentów, przedsiêbiorców,
miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów oraz sygna³ów wynikaj¹cych z materia³ów prasowych Prezes Urzêdu uzna³,
i¿ zasadne i celowe jest wszczêcie postêpowania w³aœciwego w sprawie naruszenia przez TP S.A. zbiorowych interesów
konsumentów, z punktu widzenia wzajemnych praw i obowi¹zków stron umów uregulowanych zarówno w obowi¹zuj¹cych
przepisach prawnych, jak te¿ Regulaminie œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych TP S.A. oraz indywidualnych umowach.
Postêpowanie w³aœciwe w sprawie zosta³o wszczête w dniu 19 stycznia 2004 r.
Przedmiotem zarzutów Prezes Urzêdu ustanowi³ zagadnienie uniemo¿liwiania abonentom dochodzenia ich praw, wprowadzanie
abonentów w b³¹d poprzez brak udostêpnienia rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz uniemo¿liwianie abonentom korzystania
z op³acanych w ramach miesiêcznego abonamentu us³ug.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Bezsprzecznym jest, i¿ treœci¹ zobowi¹zania TP S.A. wobec abonentów jest rzetelne œwiadczenie us³ug okreœlonych w umowie.
Elementem nierozerwalnie zwi¹zanym z ci¹g³oœci¹ œwiadczeñ oraz poziomem us³ug jest struktura zorganizowania przez Spó³kê
systemu obs³ugi klienta. Fakt dokonania rewolucyjnych zmian strukturalnych znalaz³ bowiem bezpoœrednie prze³o¿enie w sposobie
realizowania zobowi¹zañ Spó³ki wobec abonentów oraz w mo¿liwoœci egzekwowania przez klientów Spó³ki odpowiedzialnoœci za
nienale¿yte wykonywanie zobowi¹zañ. W wyniku wprowadzonych przez Spó³kê zmian ograniczeniu uleg³y zasadnicze uprawnienia
konsumentów zwi¹zane z treœci¹ zobowi¹zania TP S.A. wobec abonentów, w szczególnoœci prawo do egzekwowania wzajemnych
roszczeñ w ramach postêpowania reklamacyjnego oraz skargowego, jak te¿ efektywnego dostêpu abonentów do przedstawicieli
Spó³ki, stanowi¹ce podstawê do osi¹gniêcia nale¿ytej i wzajemnej wspó³pracy stron.
Jednym z zasadniczych uprawnieñ przys³uguj¹cych konsumentom z mocy obowi¹zuj¹cych regulacji ustawowych jest obowi¹zek
udzielania prawdziwej, rzetelnej i pe³nej informacji. Konsumentom, którym pozbawia siê dostêpu do informacji i wiedzy, w sposób
istotny ogranicza siê wolnoœæ podejmowania œwiadomych decyzji rynkowych.
Ustawodawca skoncentrowa³ uwagê na zagro¿eniach p³yn¹cych z zaniechania rzetelnych praktyk informacyjnych, w kontekœcie
uczciwej i niezafa³szowanej konkurencji. Przy ograniczonej konkurencji podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi telekomunikacyjne
(powszechne), obowi¹zek informowania nie znika, lecz nabiera kluczowego znaczenia. Przy istotnie ograniczonej mo¿liwoœci wyboru
us³ugodawcy, obowi¹zek zapewnienia rzetelnej informacji wynika z uczciwoœci kontraktowej przedsiêbiorcy, który ze wzglêdu na
dba³oœæ i przywi¹zanie klienta powinien wszelkimi œrodkami wp³ywaæ na zadowolenie ze œwiadczonych przez siebie us³ug. Maj¹c na
wzglêdzie interes „œwiadomego” konsumenta ustawodawca zakwalifikowa³ okreœlone dzia³ania przedsiêbiorców jako bezprawne,
kwalifikuj¹c m.in. naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji jako praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów, z art. 23a ust. 2 ustawy.
Bezprawnoœæ postêpowania Spó³ki, która w przedmiotowym przypadku przek³ada siê na praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, wi¹¿e siê z naruszeniem istoty obowi¹zków wynikaj¹cych zarówno z treœci zobowi¹zania, z celu spo³eczno gospodarczego, zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, jak te¿ ustalonych zwyczajów.
Wszczêcie postêpowania przed Prezesem Urzêdu, z tytu³u naruszenia art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej wi¹¿e siê ze
stosowaniem przez przedsiêbiorcê bezprawnych praktyk, godz¹cych w zbiorowe interesy konsumentów.
W œwietle zebranych przez Prezesa Urzêdu materia³ów dowodowych nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ w wyznaczonym zakresie
postawione zarzuty kwestionuj¹ praktykê postêpowania Spó³ki, zapocz¹tkowan¹ w momencie wdro¿enia nowego systemu
Zarz¹dzania Relacjami z Klientami, nie natomiast pojedyncze - incydentalne przypadki postêpowania Spó³ki. Sposób wdro¿enia tak
szeroko zakrojonej inwestycji, o rewolucyjnym znaczeniu zarówno dla funkcjonowania Spó³ki, jak te¿ sposobu utrzymywania relacji
abonent - TP S.A., ma fundamentalne znaczenie dla oceny efektywnoœci zastosowanych mechanizmów, podlegaj¹cych ocenie
Prezesa Urzêdu w toku postêpowania, z punktu widzenia zbiorowych interesów konsumentów.
Maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo ekonomiczne i prawne konsumentów, w aspekcie bezprawnoœci dzia³añ oraz niestabilnoœci
systemu CRM, Prezes Urzêdu uzna³ za konieczne wydanie decyzji stwierdzaj¹cej stosowanie przez TP S.A. praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów.
Zakres zarzutów:
I. Uniemo¿liwianie abonentom dochodzenia ich praw.
Zgodnie z za³o¿eniami systemu g³ównym kana³em kontaktu Spó³ki z klientem jest kontakt telefoniczny - przez B³êkitn¹ Liniê.
Dodatkow¹ formê kontaktu stanowi mo¿liwoœæ osobistego komunikowania siê z pracownikami Spó³ki, w zale¿noœci od po¿¹danego
zakresu informacji.
Sprzeciw konsumentów budzi fakt likwidacji wielu placówek operatora, których wczeœniejsze umiejscowienie pokrywa³o siê
z wiêkszymi miejscowoœciami Polski, co zaspokaja³o faktyczne zapotrzebowanie klientów na kontakt z operatorem.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ porównanie systemu wprowadzonego przez Spó³kê do standardów europejskich nie mo¿e stanowiæ
wyznacznika analogicznych dzia³añ podejmowanych przez operatora krajowego, szczególnie w aspekcie iloœci abonentów oraz pozycji,
jak¹ na rynku telekomunikacyjnych us³ug powszechnych posiada TP S.A. Brak odniesienia do realiów krajowych, jak te¿ do
szczególnego zapotrzebowania klientów Spó³ki wyklucza mo¿liwoœæ skutecznego argumentowania zakresu podjêtych dzia³añ.
Na obecnym etapie rozwoju prawodawstwa oraz promowania œwiadomoœci konsumenta polskiego, nie jest mo¿liwe stawianie
równoœci oraz to¿same traktowanie konsumenta polskiego z konsumentem „europejskim”. Tym samym niezasadne jest równie¿
uznanie, i¿ z doœwiadczeñ operatorów europejskich wynika, jakoby zapotrzebowanie na kontakt osobisty dotyczy³o g³ównie etapu
pozyskania nowego klienta, które to czynnoœci mog¹ byæ za³atwiane w specjalnie powo³anych do tego punktach (Telepunkty, POS-y),
szczególnie maj¹c na wzglêdzie wykazane zapotrzebowanie klientów na kontakt osobisty (bez wzglêdu na etap kontaktu). Spó³ka
wskaza³a bowiem jednoznacznie, i¿ dla klienta polskiego ten kana³ kontaktu ma znaczenie priorytetowe.
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Nie mo¿na równie¿ uznaæ za ekwiwalentne przywo³ania przez Spó³kê rozwi¹zañ przyjêtych przez przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
w sektorach innych ni¿ sektor telekomunikacyjny. Sprawne funkcjonowanie tego typu systemów mo¿e jedynie s³u¿yæ jako wyznacznik
rzetelnego dzia³ania przedsiêbiorcy, którego efektem jest osi¹gniêcie wysokiego poziomu satysfakcji klientów oraz nieprzerwane
dzia³anie umo¿liwiaj¹ce wzajemne wykonywanie praw i obowi¹zków stron danego typu umowy. Tego typu doœwiadczenia wykazuj¹
systemy funkcjonuj¹ce u operatorów telefonii mobilnej dzia³aj¹cych na terenie Polski. Nale¿y jednoczeœnie jedynie nadmieniæ, i¿ u tych
przedsiêbiorców funkcja obs³ugi klientów jest proporcjonalnie roz³o¿ona, a klient mo¿e uzyskaæ kompleksow¹ obs³ugê i informacjê
z zakresu wszelkich us³ug œwiadczonych przez operatora. Równoczeœnie w szeregu kwestiach abonent mo¿e zwróciæ siê z problemem
nie tylko do firmowego salonu, ale równie¿ do autoryzowanych przedstawicieli œwiadcz¹cych us³ugi w nieco wê¿szym, choæ nadal
posprzeda¿owym zakresie.
Przedstawione przez Spó³kê statystyki wskazuj¹ wyraŸnie na ogromne zapotrzebowanie klientów na bezpoœredni kontakt
z pracownikami Spó³ki, stawiaj¹c tê formê kontaktu na pierwszym miejscu wed³ug potrzeb i oczekiwañ.
Pomimo zapewnieñ Spó³ki wskazuj¹cych na chwilowe problemy z odbieralnoœci¹ po³¹czeñ przez pracowników B³êkitnej Linii,
klienci Spó³ki skar¿¹ siê na d³ugi okres oczekiwania na po³¹czenie, zarówno w dzieñ, jak te¿ w nocy. Faktem jest, ¿e odbieralnoœæ
po³¹czeñ polepszy³a siê, jednak¿e zbyt daleko id¹ce s¹ twierdzenia, jakoby problem zosta³ wyeliminowany. Brak mo¿liwoœci
efektywnego kontaktu, jak te¿ d³ugi okres oczekiwania nie mo¿e powodowaæ sytuacji, w której nierealizowane lub nienale¿ycie
realizowane s¹ prawa konsumentów, którym istotnie ogranicza siê mo¿liwoœæ efektywnego kontaktu z pracownikami Spó³ki.
Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó³owego katalogu us³ug
powszechnych oraz szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych œwiadczenia us³ug powszechnych (Dz. U. Nr 16, poz. 158) us³ugi
powszechne powinny byæ œwiadczone z zachowaniem wskaŸników jakoœci i dostêpnoœci nie gorszych ni¿ okreœlone w za³¹czniku nr 1
do rozporz¹dzenia. Zgodnie z niniejszym za³¹cznikiem czas oczekiwania na uzyskanie po³¹czenia z numerami us³ug œwiadczonych
z udzia³em personelu operatora powinien wynosiæ 20 sekund. Mimo wskazania w rozporz¹dzeniu, i¿ cytowany wskaŸnik oblicza siê od
dnia 30 kwietnia 2004 r., istotne w tej mierze jest jednak przytoczenie fragmentu uzasadnienia do projektu rozporz¹dzenia, które przy
okreœlaniu zakresu powinnoœci operatorów w sposób istotny weryfikuje zasadnoœæ owego okresu przejœciowego. W œwietle tekstu
dokumentu d³u¿sze vacatio legis w stosunku do trzech wskaŸników jakoœci i dostêpnoœci zosta³o podyktowane z³o¿onym w tym
przedmiocie przez TP S.A (w ramach uzgodnieñ œrodowiskowych) postulatem. Zg³oszenie postulatu wynika³o z faktu, i¿ TP S.A. - jako
operator o pozycji znacz¹cej w wiêkszoœci województw - powinien mieæ czas do wypracowania mo¿liwoœci technicznych
umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie pomiarów tych wskaŸników, oraz ich bie¿¹cy monitoring. Wed³ug przedstawicieli TP S.A. takie
mo¿liwoœci mia³y istnieæ dopiero od momentu zakupu nowej platformy, tj. od po³owy 2004 r. Zatem, pomimo wprowadzenia vacatio
legis na obliczanie cytowanych wskaŸników, wobec ich wyznaczenia przez Spó³kê nale¿y jednoznacznie przyj¹æ, i¿ Spó³ka bêd¹c
w posiadaniu mo¿liwoœci technicznych do ich obliczenia, tym bardziej powinna siê do nich dostosowaæ. Ponadto nale¿y przypomnieæ,
i¿ w okresie obowi¹zywania (uchylonego ww. regulacj¹) rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych œwiadczenia us³ug powszechnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1972), mimo braku istnienia ww.
wskaŸników jakoœci, TP S.A. przyjê³a na siebie dobrowolne zobowi¹zanie w cytowanej treœci. Przyjmuj¹c wskaŸnik odbieralnoœci
po³¹czeñ w ci¹gu 20 sekund w stosunku do wszystkich odebranych po³¹czeñ, Spó³ka ukszta³towa³a swoje zobowi¹zanie wobec
konsumentów na ustalonym w opracowywanym rozporz¹dzeniu poziomie, ustanawiaj¹c go treœci¹ swojego œwiadczenia.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ cytowany wskaŸnik wyznacza standard œwiadczenia us³ug powszechnych i jako taki stanowi Ÿród³o
oceny wykonywania obowi¹zków przez Spó³kê. Wed³ug wyznaczonego standardu zasad¹ powinna byæ zatem 100% odbieralnoœæ
po³¹czeñ w wyznaczonym czasie 20 sekund. Nale¿y wobec tego uznaæ za niedopuszczalne akceptowanie wskaŸników o tak
obni¿onych wartoœciach, jakie przedstawia TP S.A. Fakt zaistnienia tak powa¿nych braków wyraŸnie udowadnia, i¿ obecne
zorganizowanie systemu CRM nie stanowi rozwi¹zania optymalnego, wobec czego nie gwarantuje zachowania praw konsumentów
zgodnie z wyznaczonym w tym celu standardami jakoœci.
Brak znajomoœci przez pracowników Telecentrum sprawy danego abonenta sprawia, i¿ de facto pracownik nie okazuje siê
pomocny, poniewa¿ nie jest mu znany stan faktyczny dzwoni¹cego. Jednoczeœnie konsumenci nie s¹ œwiadomi, i¿ ka¿da
z odnotowywanych spraw ma swój indywidualny numer, na który dany abonent dzwoni¹c na B³êkitn¹ Liniê mo¿e siê powo³aæ, co te¿
u³atwi jej odnalezienie. Zatem czêstokroæ dopiero przy kolejnym kontakcie z B³êkitn¹ Lini¹ takowy numer jest prezentowany
abonentowi.
Czêstym przypadkiem nieprawid³owoœci sygnalizowanym przez konsumentów jest równie¿ fakt nieodnotowywania przez
pracowników Telecentrum telefonicznych reklamacji, co powoduje, i¿ wbrew oczekiwaniom nie nadaje im siê w³aœciwego trybu.
Wobec z³o¿enia telefonicznej reklamacji, konsumenci przekonani o spe³nieniu warunków umo¿liwiaj¹cych wstrzymanie siê z zap³at¹
za kwestionowane wartoœci faktur powstrzymuj¹ siê od ich p³acenia, zgodnie z § 40 Regulaminu œwiadczenia telekomunikacyjnych
us³ug powszechnych przez TP S.A. W wyniku braku odnotowania reklamacji konsumentom przesy³ane s¹ wezwania do zap³aty, a tym
samym - podejmowane niezasadne dzia³ania windykacyjne.
Sk³adane telefonicznie deklaracje nie znajduj¹ poparcia w rzeczywistoœci, a przy ponownym kontakcie zdarza siê, ¿e pracownik
maj¹cy wgl¹d w sprawê danego abonenta nie posiada informacji, o których wczeœniej zapewniano dzwoni¹cego.
Ze wzglêdu na ochronê s³abszej strony kontraktu - jak¹ pozostaje konsument, Prezes Urzêdu nie mo¿e zaakceptowaæ istniej¹cych
obecnie braków i ra¿¹cych nieprawid³owoœci, skutkuj¹cych znacznym obni¿eniem praw konsumentów. Nie jest równie¿ mo¿liwe
uznanie obecnego stanu faktycznego jako prawid³owego wobec faktu, i¿ sygnalizowane braki jedynie pog³êbiaj¹ nieprawid³owoœci.
Rezultatem chaosu mo¿e byæ w konsekwencji sytuacja, w której kolejna kumulacja roszczeñ abonentów spowoduje ca³kowit¹ niemoc
w zakresie wykonywania ci¹¿¹cych na Spó³ce obowi¹zków.
Niepo¿¹danym w odczuciu konsumentów zjawiskiem jest anonimowoœæ, szczególnie w sytuacji, gdy pisemne skargi nie daj¹
¿adnego rezultatu, a doradcy w B³êkitnej Linii nie informuj¹ o osobach odpowiedzialnych za pracê osób na ni¿szych szczeblach.
Informowanie konsumentów o mo¿liwoœci z³o¿enia skargi ustnej poprzez wywieszenie informacji o dy¿urach pracowników wy¿szego
stopnia w Punktach Obs³ugi Klienta nie stanowi spe³nienia zapotrzebowania klientów. W aspekcie opisanego wy¿ej zapotrzebowania
na kontakt osobisty, w kontekœcie rozmieszczenia 24 Punktów Obs³ugi Klienta na terenie ca³ego kraju, obecne dzia³ania wydaj¹ siê
niewystarczaj¹ce. W zwi¹zku z powy¿szym Prezes Urzêdu uzna³ za konieczne nakazanie TP S.A. informowania dzwoni¹cych na
B³êkitn¹ Liniê abonentów (na ich proœbê) o danych osób prze³o¿onych pracowników, do których mo¿na z³o¿yæ pisemn¹ skargê na
nieprawid³owe traktowanie klienta przez pracowników Telecentrum lub niezadowolenie z rozpatrzenia sprawy.
Obok ra¿¹co nieterminowego reagowania na pisemne i telefoniczne reklamacje i skargi konsumentów, praktyk¹ Spó³ki jest
pozostawianie konsumentów bez jakiejkolwiek reakcji na z³o¿one pisma lub sygna³y rejestrowane telefonicznie, jak te¿ brak
obiecanego kontaktu telefonicznego pracowników Spó³ki, mimo sk³adanych konsumentom zapewnieñ. Potwierdzeniem
nieprawid³owoœci oraz niewywi¹zywania siê przez TP S.A. z ci¹¿¹cych na niej zobowi¹zañ s¹ otrzymywane przez Prezesa Urzêdu
niepokoj¹ce sygna³y dotycz¹ce nieprawid³owoœci i niemocy odczuwanej przez rzeczników konsumentów, urzêdy
miejskie/powiatowe, którym Spó³ka nie odpowiada na zg³aszane w swoim imieniu lub imieniu konsumentów interwencje.
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II. Wprowadzanie abonentów w b³¹d poprzez brak udostêpniania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
W œwietle art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)
przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz
s³usznych interesów konsumentów. W ramach ustalonych zwyczajów oraz s³usznych interesów konsumentów obowi¹zkiem
przedsiêbiorcy œwiadcz¹cego powszechne us³ugi telekomunikacyjne jest zapewnienie konsumentom mo¿liwie najpe³niejszej
informacji zwi¹zanej z wszelkimi kwestiami maj¹cymi wp³yw na zmianê sytuacji abonentów, m.in. w zakresie mo¿liwoœci
wykonywania przez nich praw i dochodzenia roszczeñ. Informacje œwiadczone przez wszystkich pracowników maj¹cych bezpoœredni
kontakt z klientem z ramienia Spó³ki powinny byæ rzetelne, prawdziwe i pe³ne.
Z informacji posiadanych przez Prezesa Urzêdu, jak te¿ ze zgromadzonych w sprawie materia³ów dowodowych wynika, i¿ wbrew
ci¹¿¹cym na Spó³ce obowi¹zkom pracownicy B³êkitnej Linii nie posiadaj¹ wiedzy, któr¹ zgodnie z za³o¿eniem systemu CRM powinny
dysponowaæ osoby stanowi¹ce pierwsz¹ liniê pomocy i informacji dla abonentów. Zgodnie z za³o¿eniami przedstawionymi przez TP
S.A. B³êkitna Linia stanowi g³ówne Ÿród³o informacji i obs³ugi klientów w zakresie posprzeda¿owym, przejmuj¹c funkcjê
zlikwidowanych Biur Obs³ugi Klienta. Pe³nienie funkcji kompleksowej obs³ugi posprzeda¿nej (przy znacznym ograniczeniu innych
mo¿liwych form korzystania z tego typu obs³ugi) zobowi¹zuje do takiego rozdysponowania stanowisk pracy i przygotowania
merytorycznego, które bêdzie w stanie w pe³ni sprostaæ postawionym wymaganiom i zapotrzebowaniu. Maj¹c na wzglêdzie rozmiar
przeprowadzonej reorganizacji systemu obs³ugi klienta, Spó³ka powinna post¹piæ w pe³ni œwiadomie i przewidywalnie tak, aby system
zorganizowany by³ w sposób, który zrealizuje przyjête w teorii za³o¿enia.
III. Uniemo¿liwianie abonentom korzystania z us³ug poprzez nies³uszne dzia³ania windykacyjne.
W œwietle uzyskanych od Spó³ki informacji dotycz¹cych zakresu i przyczyn nieprawid³owoœci w przedmiocie dzia³añ
windykacyjnych Prezes Urzêdu uzna³, i¿ niedopuszczalne jest akceptowanie sytuacji, w której zmiany opisywane przez Spó³kê
uniemo¿liwiaj¹ przedsiêbiorcy efektywne i zgodne z zakresem zaci¹gniêtych zobowi¹zañ prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej.
Odnosz¹c siê do stwierdzonych nieprawid³owoœci Spó³ka podsumowa³a, i¿ wszystkie b³êdy zosta³y ju¿ usuniête, a klienci, wobec
których podjêto nieuzasadnione dzia³ania zostali przeproszeni. Przyznano te¿ stosowne odszkodowania. Wobec nap³ywaj¹cych wci¹¿
do Urzêdu skarg konsumentów odnosz¹cych siê do prowadzonych dzia³añ windykacyjnych, jak te¿ niezakoñczonych dzia³añ
podejmowanych w stosunku do osób reklamuj¹cych us³ugi, do których Spó³ka (na wezwanie Prezesa Urzêdu) ustosunkowa³a siê, nie
sposób potwierdziæ, i¿ ¿adne nieprawid³owe dzia³ania nie maj¹ miejsca. Jednoczeœnie nale¿y uznaæ i¿ fakt regulowania nies³usznych
dzia³añ windykacyjnych podejmowanych w stosunku do abonentów (zgodnie ze statystykami - 3.283 abonentów) nale¿y oceniæ
pozytywnie, w aspekcie korygowania zaistnia³ych braków. Z informacji uzyskiwanych od konsumentów wynika jednak¿e, i¿ dzia³ania
windykacyjne nadal s¹ prowadzone w stosunku do tych abonentów, których sytuacja nie uzasadnia tego typu dzia³añ. Szczególnie
niepokoj¹ce s¹ przypadki, w których pomimo trwaj¹cej procedury reklamacyjnej, ogranicza siê konsumentom mo¿liwoœæ realizowania
po³¹czeñ lub przelewa wierzytelnoœci zewnêtrznej firmie windykacyjnej. Wobec trwaj¹cych wci¹¿ dzia³añ windykacyjnych
podejmowanych m.in. wobec tych konsumentów, którzy oczekuj¹ na ustosunkowanie siê do z³o¿onych reklamacji.
Zgodnie z brzmieniem art. 100e ustawy Prezes Urzêdu mo¿e nadaæ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci, je¿eli wymaga
tego wa¿ny interes konsumentów.
Maj¹c na wzglêdzie interes konsumentów pokrzywdzonych charakterem i zakresem bezprawnych dzia³añ TP S.A., jak te¿ fakt
nieuregulowanych wci¹¿ nieprawid³owoœci w zakresie: zaleg³ych zamówieñ na us³ugi, nies³usznych dzia³añ windykacyjnych, nie
rozpatrzonych reklamacji i skarg, Prezes Urzêdu za niezbêdne uzna³ nakazanie TP S.A. natychmiastowego usuniêcia skutków
naruszeñ.
Bezprawnoœæ praktyki, której konsekwencje odczuwa ogromna liczba konsumentów od ponad pó³ roku, tj. od momentu
wdro¿enia systemu Zarz¹dzania Relacjami z Klientami CRM, powoduje, i¿ wskazanie œrodków s³u¿¹cych usuniêciu nieprawid³owoœci
oraz przywróceniu konsumentom ci¹g³oœci œwiadczeñ sta³o siê nieodzownym i jedynym skutecznym œrodkiem mobilizuj¹cym Spó³kê
do bezzw³ocznego podjêcia niezbêdnych zmian.
Jednoczeœnie, uwzglêdniaj¹c prawdopodobne trudnoœci w natychmiastowym wdro¿eniu w ¿ycie przez Spó³kê œrodków usuniêcia
naruszeñ stwierdzonych przez Prezesa Urzêdu, Prezes Urzêdu okreœli³ precyzyjne terminy, w których dane dzia³ania powinny zostaæ
implementowane. Zastosowanie œrodków, których funkcjonowanie jest szczególnie istotne z punktu widzenia zapotrzebowania
klientów, jak te¿ mo¿liwe do wykonania w najbli¿szym terminie (ze wzglêdu na deklaracje z³o¿one przez Spó³kê) powinny zostaæ
wdro¿one niezw³ocznie.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w sentencji. [...]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: luty, marzec, kwiecieñ 2004 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Decyzja z dnia 2.02.2004 r. (nr RBG-4/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Gminy B. przeciwko
Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w O.
Decyzja z dnia 2.02.2004 r. (nr RKT-13/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko STOEN S.A. w W. (publ. - poz. 299 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 3.02.2004 r. (nr DOK-1/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Art Marketing
Syndicate S.A. w P. i Clear Channel Poland Sp. z o.o. w W. wspólnego przedsiêbiorcy w formie sp. z o.o.
Decyzja z dnia 3.02.2004 r. (nr RLU-7/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Z. przeciwko Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z.
Decyzja z dnia 4.02.2004 r. (nr DOK-2/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Advent
International Corporation nad Moeller Holding KG w N.
Decyzja z dnia 5.02.2004 r. (nr DOK-3/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Mondi
Packaging Holding AG w A. nad Roman Bauernfeind Holding AG w A.
Decyzja z dnia 5.02.2004 r. (nr DOK-4/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Bain Capital
Investors LLC w U. nad 21 spó³kami
Decyzja z dnia 5.02.2004 r. (nr DOK-5/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko WMG Acquisition Corp. w U.
Decyzja z dnia 6.02.2004 r. (nr RKT-7/04) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
19 grudnia 2003 r., nr RKT-63/03
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10. Decyzja z dnia 6.02.2004 r. (nr RKT-8/04) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. w W.
11. Decyzja z dnia 6.02.2004 r. (nr RWR-5/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Henryka M. Us³ugi Pogrzebowe w D. przeciwko Gminie B.
12. Decyzja z dnia 6.02.2004 r. (nr RWR-6/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie C.
13. Decyzja z dnia 10.02.2004 r. (nr RPZ-1/04) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
31 grudnia 2003 r., nr RPZ-31/03
14. Decyzja z dnia 11.02.2004 r. (nr RPZ-2/04) o nakazaniu Oficynie Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P. z³o¿enia oœwiadczenia
o rozwi¹zaniu umowy zawartej z Pras¹ Poznañsk¹ Sp. z o.o. w P. oraz sprzeda¿y czêœci maj¹tku jej przedsiêbiorstwa (publ. - poz.
300 w niniejszym nr Dziennika)
15. Decyzja z dnia 11.02.2004 r. (nr RWR-4/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców w W. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia Dolnoœl¹skiemu Oddzia³owi Wojewódzkiemu w W.
16. Decyzja z dnia 11.02.2004 r. (nr RWR-7/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Polskapresse Sp. z o.o. w W. z tytu³u niezg³oszenia
zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli nad Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o.o. w W. (publ. - poz.
301 w niniejszym nr Dziennika)
17. Decyzja z dnia 16.02.2004 r. (nr DOK-6/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Rexam
European Holdings Limited w A. nad Poland Glassworks Holding B.V. w H.
18. Decyzja z dnia 16.02.2004 r. (nr RBG-5/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Telewizjê Kablow¹ VECTRA S.A. w E. z tytu³u
nieudzielenia informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
19. Decyzja z dnia 19.02.2004 r. (nr RLU-8/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Komunikacyjnemu w L.
20. Decyzja z dnia 19.02.2004 r. (nr RKT-9/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Z³omrex Sp. z o.o.
w P. nad Ferrostal £abêdy Sp. z o.o. w G.
21. Decyzja z dnia 19.02.2004 r. (nr RKT-10/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez United
Utilities Europe Holdings BV w H. nad AQUA S.A. w B.
22. Decyzja z dnia 19.02.2004 r. (nr RWA-4/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Apollo Rida
Retail S.à.r.l. w H. nad 25 spó³kami z grupy Immopol w N.
23. Decyzja z dnia 20.02.2004 r. (nr RWR-8/04) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
przedsiêbiorcy Marka G. - Zak³ad Pogrzebowy VEDIUS w Z. przeciwko Miejskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
„w likwidacji” w Z.
24. Decyzja z dnia 23.02.2004 r. (nr DOK-7/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lagrummet
December nr 927 Aktiebolag w S. nad GCE Gas Control Equipment AB w S.
25. Decyzja z dnia 23.02.2004 r. (nr RLU-9/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w H. przeciwko Pañstwowemu Zak³adowi Ubezpieczeñ S.A. w H.
26. Decyzja z dnia 23.02.2004 r. (nr RWA-4/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg w L. nad Klubem Pi³karskim Legia Warszawa S.A. w W.
27. Decyzja z dnia 23.02.2004 r. (nr RWR-9/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Centrum Turystyki Holiday Sp. z o.o. w W.
28. Decyzja z dnia 24.02.2004 r. (nr RWR-10/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Kingscroft Holdings
Limited w H. udzia³ów Greenbrier Europe B.V. w H.
29. Decyzja z dnia 25.02.2004 r. (nr DOK-8/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez LNM
Holdings N.V. w A. nad Polskimi Hutami Stali S.A. w K.
30. Decyzja z dnia 26.02.2004 r. (nr RKT-11/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C., Jastrzêbskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w J.,
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w R., Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w R., Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji ¯ory Sp. z o.o. w ¯. przeciwko Górnoœl¹skiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów Przedsiêbiorstwo Pañstwowe w K.
31. Decyzja z dnia 26.02.2004 r. (nr RWA-6/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Stanis³awa O. Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych w O. przeciwko przedsiêbiorcy Wojciechowi N. - Zak³ad Osuszania Budowli „Aktywator” w W.
32. Decyzja z dnia 26.02.2004 r. (nr RWR-13/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Bogus³awa K. - Firma Budowlana KEM - BUD w J. przeciwko Zak³adowi Energetycznemu Wa³brzych S.A. w W.
33. Decyzja z dnia 27.02.2004 r. (nr RKT-12/04) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
19 grudnia 2003 r., nr RKT-64/03
34. Decyzja z dnia 27.02.2004 r. (nr RKT-13/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowemu „Komunalnik” Sp. z o.o. w J.
35. Decyzja z dnia 27.02.2004 r. (nr RPZ-3/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Januszowi S. - Program Rozwoju Inwestycji Gospodarczej „Hossa” w N.
36. Decyzja z dnia 27.02.2004 r. (nr RWA-7/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Miastu
Sto³ecznemu W. (publ. - poz. 302 w niniejszym nr Dziennika)
37. Decyzja z dnia 27.02.2004 r. (nr RWR-11/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Deichmann - Obuwie Sp. z o.o. w B. z tytu³u
niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 paŸdziernika 2003 r., nr RWR-26/03
38. Decyzja z dnia 27.02.2004 r. (nr RWR-12/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Syndykowi Œwiat Sprzeda¿y Wysy³kowej - Centrum Parapsychologii Stosowanej Sp. z o.o. w upad³oœci w W.
39. Decyzja z dnia 1.03.2004 r. (nr DOK-9/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Grupê BP British Petroleum oraz AO Siberian Oil Company (Sibneft) w R. nad JSC Slavneft w R.
40. Decyzja z dnia 2.03.2004 r. (nr RWR-15/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Wodoci¹gom K³odzkim Sp. z o.o. w K.
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41. Decyzja z dnia 3.02.2004 r. (nr DOK-10/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Akcjonariuszy
Za³o¿ycieli Biura Informacji Gospodarczej S.A. w organizacji wspólnego przedsiêbiorcy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. w W.
42. Decyzja z dnia 3.03.2004 r. (nr DOK-12/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez CSL Limited
w A. nad Aventis Behring L.L.C. w U.
43. Decyzja z dnia 4.03.2004 r. (nr DOK-11/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BCP Crystal
Acquisition GmbH&Co. KG nad Celanese AG w N.
44. Decyzja z dnia 4.03.2004 r. (nr DOK-13/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Zak³adu
Energetycznego w J., Zak³adu Energetycznego w L., Zak³adu Energetycznego w O., Zak³adu Energetycznego w W. oraz Zak³adu
Energetycznego w W.
45. Decyzja z dnia 9.03.2004 r. (nr RWR-14/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku ALTVATER SULO Polska Sp. z o.o.
Oddzia³ w K. przeciwko Gminie K.
46. Decyzja z dnia 9.03.2004 r. (nr RWR-16/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Marianny i Ryszarda T. - Przewozy Autokarowe w G. przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w G.
47. Decyzja z dnia 10.03.2004 r. (nr RLU-11/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z.
48. Decyzja z dnia 10.03.2004 r. (nr RWR-17/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Boots Healthcare Sp. z o.o. w W.
przeciwko US Pharmarcia Sp. z o.o. w W.
49. Decyzja z dnia 12.03.2004 r. (nr DOK-14/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko TSB Solutions Sp. z o.o. w W.
50. Decyzja z dnia 12.03.2004 r. (nr RLU-12/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Ireneusza S. - P.U.H. „Moto-Euro” w E. przeciwko Powiatowi L.
51. Decyzja z dnia 12.03.2004 r. (nr RWR-18/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Kutnowskie
Zak³ady Farmaceutyczne POLFA S.A. w K. akcji Przedsiêbiorstwa Farmaceutycznego JELFA S.A. w J.
52. Decyzja z dnia 15.03.2004 r. (nr RGD-1/04) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Kolejowemu Przedsiêbiorstwu Turystyczno-Wypoczynkowemu „Natura-Tour” Sp. z o.o. w G.
53. Decyzja z dnia 15.03.2004 r. (nr RPZ-4/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Dalkia
International S.A. w F. nad Zespo³em Elektrociep³owni Poznañskich S.A. w P.
54. Decyzja z dnia 16.03.2004 r. (nr DOK-15/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez R&M
Technische Dienstleistungen GmbH w N. nad EW Services Sp. z o.o. w W.
55. Decyzja z dnia 17.03.2004 r. (nr RLU-13/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „Awaks” Sp. z o.o. w L.
56. Decyzja z dnia 19.03.2004 r. (nr DOK-16/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V. w H. nad PwC Global Investments B.V. w H.
57. Decyzja z dnia 22.03.2004 r. (nr RKT-14/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Miêdzynarodow¹ Korporacjê Gospodarcz¹ „InCo” Sp. z o.o.
w T. z tytu³u braku wspó³dzia³ania w toku kontroli
58. Decyzja z dnia 24.03.2004 r. (nr DOK-17/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
30 paŸdziernika 2003 r., nr DPI-70/03
59. Decyzja z dnia 24.03.2004 r. (nr RLU-15/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Grupie Kapita³owo - Budowlanej Eurogrup Sp. z o.o. w K.
60. Decyzja z dnia 25.03.2004 r. (nr DOK-18/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Elektrowniê
„Be³chatów” w R., Kopalniê Wêgla Brunatnego „Be³chatów” S.A. w R., Elektrowniê „Opole” S.A. w B., Elektrowniê „Turów”
S.A. w B. oraz Kopalniê Wêgla Brunatnego „Turów” S.A. w B. wspólnego przedsiêbiorcy BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
61. Decyzja z dnia 25.03.2004 r. (nr RKT-15/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Bankowi Przemys³owo - Handlowemu PBK S.A. w K.
62. Decyzja z dnia 26.03.2004 r. (nr DOK-19/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A. w J. nad Koksowni¹ PrzyjaŸñ Sp. z o.o. w D.
63. Decyzja z dnia 26.03.2004 r. (nr RKT-16/04) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Eugeniusza O. w N. przeciwko Zak³adowi Wodoci¹gów i Us³ug Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w N.
64. Decyzja z dnia 29.03.2004 r. (nr DOK-20/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Alcan Inc.
w K. nad Pechiney w F.
65. Decyzja z dnia 29.03.2004 r. (nr DOK-21/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez cz³onka zarz¹du
Zjednoczonych Przedsiêbiorstw Rozrywkowych S.A. w W. funkcji cz³onka rady nadzorczej w Finkorp Sp. z o.o. w W.
66. Decyzja z dnia 29.03.2004 r. (nr RKT-17/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Kredyt Bank S.A. w W.
67. Decyzja z dnia 29.03.2004 r. (nr RKT-18/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jackowi G. „PERFECT” Centrum Jêzyków Obcych w R.
68. Decyzja z dnia 29.03.2004 r. (nr RWR-19/04) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów
i Spraw Mieszkañców w G. przeciwko Shell Polska Sp. z o.o. BP Express Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Statoil Polska Sp. z o.o.
69. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr DDK-3/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Zak³adom Przetwórstwa Miêsnego Henryk Kania S.A. w P. (publ. - poz. 303 w niniejszym nr Dziennika)
70. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr DDK-4/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „Rajdimpex” K.B. Rajda sp.j. w S.
71. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr RBG-6/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Radio Taxi Bydgoszcz
Sp. z o.o. w B.
72. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr RKR-2/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez ZM Invest S.A. w R.
akcji Zak³adów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w R.
73. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr RKR-3/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ALBA
Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w D. nad Miejskim Przedsiêbiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w O.
74. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr RKT-19/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Stanis³awowi M. Szko³a Jêzyków Obcych „EUROPA 2000” w K.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

172

75. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr RLU-14/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorców Barbary P.,
Marzanny N., Joanny Z. - Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” s.c. w B. przeciwko Narodowemu
Funduszowi Zdrowia Podlaskiemu Oddzia³owi Wojewódzkiemu w B.
76. Decyzja z dnia 31.03.2004 r. (nr RWA-8/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Ostro³êckiemu
Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w O.
77. Decyzja z dnia 1.04.2004 r. (nr DOK-23/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu udzia³ów przez Polskie
Koleje Pañstwowe S.A. w W. w Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o. w D.
78. Decyzja z dnia 5.04.2004 r. (nr RWR-20/04) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
przedsiêbiorcy Marka G. - Zak³ad Pogrzebowy VEDIUS w Z. przeciwko Zak³adowi Us³ug Komunalnych w P.
79. Decyzja z dnia 6.04.2004 r. (nr DOK-22/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Stowarzyszenia Emitentów Gie³dowych w W. przeciwko Polskiej Agencji Prasowej S.A. w W.
80. Decyzja z dnia 6.04.2004 r. (nr DOK-24/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Financiere 2
PAI w F. nad Vivarte S.A. w F.
81. Decyzja z dnia 6.04.2004 r. (nr DOK-26/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu udzia³ów przez
Woodbridge Foam Deutschland GmbH w N. w Recticel Formschaum GmbH & Co KG w N.
82. Decyzja z dnia 6.04.2004 r. (nr RKT-20/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Aleksandrze K.
- Szko³a Jêzyków Obcych w K.
83. Decyzja z dnia 6.04.2004 r. (nr RLU-16/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Zak³ad Energetyczny S.A. w B. z tytu³u niewykonania
decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 paŸdziernika 2000 r., nr RLU-16/00
84. Decyzja z dnia 7.04.2004 r. (nr DAR-4/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BRE Bank
S.A. w W. nad RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. w W.
85. Decyzja z dnia 7.04.2004 r. (nr RPZ-5/04) o odmowie uwzglêdnienia wniosku z³o¿onego przez Art Marketing Syndicate S.A. w P.
86. Decyzja z dnia 8.04.2004 r. (nr RKT-21/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Paw³owi C. - BM FOKA w C.
87. Decyzja z dnia 8.04.2004 r. (nr R£O-2/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Krzysztofa Z.
w K. nad MEDIA PROJEKT Sp. z o.o. w K.
88. Decyzja z dnia 9.04.2004 r. (nr DOK-27/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BOT
Górnictwo i Energetyka nad Elektrowni¹ „Be³chatów” S.A. w R., Kopalni¹ Wêgla Brunatnego „Be³chatów” S.A. w R., Elektrowni¹
„Opole” S.A. w B., Elektrowni¹ Turów S.A. w B. oraz Kopalni¹ Wêgla Brunatnego „Turów” S.A. w B.
89. Decyzja z dnia 9.04.2004 r. (nr DOK-28/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Po³udniowy
Koncern Energetyczny S.A. w K., Kompaniê Wêglow¹ S.A. w K. oraz Zak³ad Górniczo - Energetyczny Sobieski Jaworzno III
Sp. z o.o. w J. wspólnego przedsiêbiorcy Zak³ad Górniczo - Energetyczny Janina Sp. z o.o. w L.
90. Decyzja z dnia 9.04.2004 r. (nr RKT-22/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „LEVEL” Sp. z o.o. w K. (publ. - poz. 304 w niniejszym nr Dziennika)
91. Decyzja z dnia 14.04.2004 r. (nr DOK-25/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Messer
Industrie GmbH nad Spó³k¹ Messer Polska Sp. z o.o. w C.
92. Decyzja z dnia 14.04.2004 r. (nr RBG-8/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na przedsiêbiorcê Andrzeja L. - Miejskie Przedsiêbiorstwo
Taksówkowe „Radio Taxi £uczniczka” Andrzej L. w B. z tytu³u stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
93. Decyzja z dnia 14.04.2004 r. (nr RBG-9/04) o niena³o¿eniu kary pieniê¿nej na przedsiêbiorcê Bogdana K. - Tele Radio Taxi w B.
z tytu³u stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
94. Decyzja z dnia 14.04.2004 r. (nr RBG-10/04) o niena³o¿eniu kary pieniê¿nej na przedsiêbiorcê Krystynê K. - Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe Krystyna K. w B. z tytu³u stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
95. Decyzja z dnia 14.04.2004 r. (nr RBG-11/04) o niena³o¿eniu kary pieniê¿nej na Spó³dzielniê Radio Taxi „Komfort” w B. z tytu³u
stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
96. Decyzja z dnia 15.04.2004 r. (nr RGD-2/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Inwest Serwis Finanse Sp. z o.o. w S.
97. Decyzja z dnia 16.04.2004 r. (nr DOK-29/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lafarge
Beton Sp. z o.o. w W. nad TBB Sp. z o.o. w P.
98. Decyzja z dnia 16.04.2004 r. (nr RKR-4/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w T.
99. Decyzja z dnia 16.04.2004 r. (nr RWA-9/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w W.
100.Decyzja z dnia 19.04.2004 r. (nr DAR-5/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Getin Holding S.A. w W. nad Górnoœl¹skim Bankiem Gospodarczym S.A. w K.
101.Decyzja z dnia 19.04.2004 r. (nr DOK-30/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polsk¹
Grupê Farmaceutyczn¹ S.A. w £. nad Przedsiêbiorstwem Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w £.
102.Decyzja z dnia 19.04.2004 r. (nr RLU-17/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w W.
103.Decyzja z dnia 22.04.2004 r. (nr RKT-23/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Monice L. - Biuro Podró¿y GLOBTRANS Monika Lucyna w R.
104.Decyzja z dnia 22.04.2004 r. (nr RWA-10/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Zarz¹d Transportu Miejskiego w W. z tytu³u udzielenia
informacji wprowadzaj¹cych w b³¹d
105.Decyzja z dnia 23.04.2004 r. (nr RBG-12/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w R. przeciwko przedsiêbiorcy Cezaremu B. - Przedsiêbiorstwo Us³ugowe
TRIAX w G.
106.Decyzja z dnia 26.04.2004 r. (nr RKT-24/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Przemys³awa M. w C. przeciwko Katowickiemu Holdingowi Wêglowemu S.A. w K.
107.Decyzja z dnia 26.04.2004 r. (nr RKT-25/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Gminie B.
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108.Decyzja z dnia 27.04.2004 r. (nr DDK-5/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. (publ. - poz. 305 w niniejszym nr Dziennika)
109.Decyzja z dnia 27.04.2004 r. (nr DOK-31/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez: VS&A
Communications Parallel Partners III, L.P. w U., VS&A Communications Partners III, L.P. w U. oraz 3i Group plc w W. wspólnego
przedsiêbiorstwa Yellow Brick Road (LH1) S.a.r.l. w L.
110.Decyzja z dnia 27.04.2004 r. (nr RWR-21/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Boots Healthcare Sp. z o.o. w W. przeciwko
US Pharmacia Sp. z o.o. w W., Kramel Sp. z o.o. w P., przedsiêbiorcom Lucynie i Marianowi G. - PHU INTER-CORPS Sp. j. w K.
111.Decyzja z dnia 29.04.2004 r. (nr RBG-13/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
22 paŸdziernika 2003 r. (nr RBG-22/03)
112.Decyzja z dnia 30.04.2004 r. (nr DOK-32/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez United
Technologies Corporation w U. nad spó³kami zale¿nymi od Linde AG w N.
307
WYROK
z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Gminy £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 20/03)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2004 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwo³ania Miasta £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê konkurencji na
skutek odwo³ania Miasta £. od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 stycznia 2003 r., nr RLU-3/03
orzeka:
I. oddaliæ odwo³anie
II. zas¹dziæ od Prezydenta Miasta £. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 900 z³ (s³ownie: dziewiêæset
z³otych) tytu³em zwrotu kosztów procesu.
UZASADNIENIE
W dniu 31 stycznia 2003 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzêdu, decyzj¹
nr RLU-3/03 odmówi³ wszczêcia postêpowania na wniosek Prezydenta Miasta £. w sprawie uznania za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
praktyki polegaj¹cej na nadu¿ywaniu przez PGNiG S.A. pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku dostaw gazu poprzez wymuszanie
nieodp³atnego przekazywania na jego w³asnoœæ wybudowanych sieci gazowych.
S¹d zwa¿y³, co nastêpuje:
Zarówno pozwany, jak i powód zgodnie potwierdzaj¹ fakt zawarcia w dniu 18 maja 1998 r. pomiêdzy PGNiG S.A. i Prezydentem
Miasta £. umowy przekazania sieci gazowej, zawieraj¹cej w § 4 zasady rozliczenia kosztów budowy sieci gazowej. Z analizowanego
stanu faktycznego wynika, ¿e Prezydent Miasta £. kilkakrotnie wymienia³ korespondencjê z PGNiG (stron¹ przedmiotowej umowy),
lecz dopiero po kilku latach, w dniu 8 stycznia 2003 r. z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania. Niezale¿nie od cywilnoprawnego
rozstrzygniêcia sporu pomiêdzy stronami umowy z dnia 18 maja 1998 r. podjêcie postêpowania w sprawie przez Prezesa Urzêdu
uniemo¿liwia³o przedawnienie. Pomiêdzy stronami nie istnieje wiêc zasadniczo spór co do faktów, lecz co do interpretacji przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotycz¹cych przedawnienia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 93 ww. ustawy nie
wszczyna siê postêpowania w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, je¿eli od koñca roku, w którym zaprzestano
ich stosowania, up³yn¹³ rok.
S¹d podzieli³ zatem argumentacjê Prezesa Urzêdu zaprezentowan¹ zarówno w wydanej decyzji z dnia 31 stycznia 2003 r., jak
i w odpowiedzi na odwo³anie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
Podobne stanowisko zajmowa³ wielokrotnie S¹d Antymonopolowy, który w wyroku z dnia 25 lutego 2002 r., Sygn. akt XVII Ama
57/02 stwierdzi³, ¿e w œwietle art. 93 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) pocz¹tek biegu
przedawnienia dla wszczêcia administracyjnego postêpowania antymonopolowego opartego na zarzucie stosowania praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na wymuszeniu przez podmiot dominuj¹cy na rynku zawarcia umowy uci¹¿liwej dla
kontrahenta, rozpoczyna siê w dacie zawarcia takiej umowy, chocia¿by nawet skutki praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê mia³y
miejsce w nastêpnych latach.
Bowiem, skutki te mog¹ byæ znacznie rozci¹gniête w czasie i gdyby uznaæ je za istotê stosowania praktyk, strona pokrzywdzona
mog³aby w ka¿dym czasie ¿¹daæ zaniechania ich stosowania, co prowadzi³oby do uznania umowy lub jej czêœci za niewa¿n¹, zgodnie
z art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nawet w znacznym czasie od jej wykonania. Narusza³oby to zasadê
pewnoœci obrotu gospodarczego i wypacza³oby sens przedawnienia antymonopolowego wyra¿onego w treœci art. 93 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Bior¹c pod uwagê wszystkie ww. okolicznoœci sprawy, S¹d orzek³ jak w sentencji. [...]
308
WYROK
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Bogus³awa W. i Zbigniewa W. - „ELFAZ” w G. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 50/03)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwo³ania Bogus³awa W. i Zbigniewa W. - „ELFAZ” w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
nr RWR-9/03 z dnia 8 kwietnia 2003 r., orzeka:
I. oddaliæ odwo³anie
II. zas¹dziæ solidarnie od Bogus³awa W. i Zbigniewa W. - „ELFAZ” w G. na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów 1.000 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) tytu³em zastêpstwa procesowego.
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UZASADNIENIE
W dniu 25 marca 2003 r. „Elfaz” Bogdan W. i Zbigniew W. wyst¹pili do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem
o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Zak³adowi Energetycznemu Legnica S.A., zarzucaj¹c mu naruszenie:
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póŸn. zm.) przez
rozpowszechnianie wprowadzaj¹cych w b³¹d wiadomoœci o swoim przedsiêbiorstwie w celu przysporzenia korzyœci sobie
i wyrz¹dzenia szkody wnioskodawcy, wyczerpuj¹c dyspozycjê art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy,
art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez nak³anianie klientów przedsiêbiorcy do rozwi¹zania z nim umowy
w celu przysporzenia korzyœci sobie i szkodzenia wnioskodawcy,
art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez stwarzanie sytuacji powoduj¹cych poœrednio lub
bezpoœrednio narzucanie Urzêdowi Miasta G. Dokonania zakupu us³ugi konserwacji oœwietlenia drogowego od ZE Legnica S.A.,
wyczerpuj¹c dyspozycjê art. 15 ust. 2 pkt 2 powo³anej ustawy
oraz wnieœli o nakazanie zaniechania stosowania niedozwolonych dzia³añ przez ZE Legnica S.A.
Decyzj¹ nr RWR-9/03 Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmówi³ wszczêcia postêpowania
antymonopolowego w przedmiotowej sprawie, z uwagi na to, ¿e sprawa ta nie ma charakteru antymonopolowego, a jedynie zachodzi
w niej prawdopodobieñstwo naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w oparciu o przepisy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie jest on organem w³aœciwym do jej rozstrzygniêcia.
S¹d ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny.
Przed Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura we Wroc³awiu toczy siê postêpowanie wszczête dnia
30 grudnia 2002 r. na wniosek „Elfaz” - Bogdan W. i Zbigniew W. przeciwko ZE Legnica S.A. w sprawie uznania za ograniczaj¹c¹
konkurencjê i nakazania zaniechania stosowania praktyki, polegaj¹cej na nau¿ywaniu przez ZE Legnica S.A. pozycji dominuj¹cej
na lokalnym rynku us³ug, modernizacji, konserwacji oraz remontów urz¹dzeñ i sieci oœwietlenia drogowego i ulicznego poprzez
umo¿liwianie lub ograniczanie wnioskodawcom dostêpu do wszystkich elementów sieci oœwietlenia drogowego w mieœcie G. w celu
wykonania prac remontowo - konserwacyjnych, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. W toku tego postêpowania w dniu 25 marca 2003 r. „Elfaz”- Bogdan W. i Zbigniew W. z³o¿yli pismo, w którym za¿¹dali
rozszerzenia tocz¹cego siê postêpowania w celu ustalenia, ¿e Zak³ad Energetyczny Legnica S.A. narusza przepisy:
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póŸn. zm.) przez
rozpowszechnianie wprowadzaj¹cych w b³¹d wiadomoœci o swoim przedsiêbiorstwie w celu przysporzenia korzyœci sobie
i wyrz¹dzenia szkody wnioskodawcy, wyczerpuj¹c dyspozycjê art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy,
art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez nak³anianie klientów przedsiêbiorcy do rozwi¹zania z nim umowy
w celu przysporzenia korzyœci sobie i szkodzenia wnioskodawcy,
art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez stwarzanie sytuacji powoduj¹cych poœrednio lub
bezpoœrednio narzucanie Urzêdowi Miasta G. dokonania zakupu us³ugi konserwacji oœwietlenia drogowego od ZE Legnica S.A.,
wyczerpuj¹c dyspozycjê art. 15 ust. 2 pkt 2 powo³anej ustawy oraz wnieœli o zakazanie mu stosowania tych praktyk.
Prezes Urzêdu wy³¹czy³ sprawê opisan¹ we wniosku z dnia 25 marca 2003 r. do odrêbnego postêpowania, zaœ po jej rozpoznaniu
wyda³ decyzjê, w której odmówi³ wszczêcia postêpowania antymonopolowego, gdy¿ uzna³, ¿e nie jest w³aœciwym do jej rozpoznania.
Decyzja ta zosta³a zaskar¿ona przez wnioskodawców, gdy¿ w ich ocenie Prezes Urzêdu bezzasadnie przyj¹³, ¿e w przedmiotowej
sprawie nie zosta³y naruszone przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podczas gdy naruszenie wskazanych przez nich
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prowadzi³o do naruszenia przepisu art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Jednoczeœnie odwo³uj¹cy wnieœli o zmianê zaskar¿onej decyzji i wyst¹pienie przez Prezesa Urzêdu
z pozwem przeciwko ZE Legnica S.A. o czyn nieuczciwej konkurencji.
S¹d zwa¿y³, co nastêpuje:
Odwo³anie wnioskodawców nie zas³uguje na uwzglêdnienie, albowiem w oparciu o ustalenia poczynione przez S¹d w toku
rozpoznawania sprawy oczywistym sta³o siê, ¿e w niniejszej sprawie nie zachodz¹ przes³anki wydania przez Prezesa Urzêdu decyzji
uwzglêdniaj¹cych wniosek odwo³uj¹cych siê.
Niezale¿nie od tego S¹d zauwa¿a, ¿e w sprawie brak jest równie¿ przes³anek ewentualnego wyst¹pienia Prezesa Urzêdu na drogê
cywilno - prawn¹.
Kompetencje Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uregulowane zosta³y w przepisie art. 26 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
Zgodnie z powo³anym przepisem do zakresu dzia³ania Prezesa Urzêdu nale¿y m.in.: wydawanie, w przypadkach okreœlonych
ustaw¹, decyzji w sprawach przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê, w sprawach koncentracji lub podzia³u
przedsiêbiorców oraz przeciwdzia³ania praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê, w sprawach koncentracji lub podzia³u
przedsiêbiorców oraz przeciwdzia³ania praktykom naruszaj¹cym zbiorowe interesy konsumentów, a tak¿e decyzji w sprawach kar
pieniê¿nych oraz podejmowanie czynnoœci wynikaj¹cych z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przepis art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji okreœlaj¹cy zakres uprawnieñ
Prezesa Urzêdu na gruncie tej ustawy - stanowi, ¿e Prezes Urzêdu mo¿e wyst¹piæ z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych
dzia³añ, usuniêcie skutków niedozwolonych dzia³añ, z³o¿enie jednokrotnego lub wielokrotnego oœwiadczenia odpowiedniej treœci
i w odpowiedniej formie oraz o zas¹dzenie odpowiedniej sumy pieniê¿nej na okreœlony cel spo³eczny, je¿eli czyn nieuczciwej
konkurencji by³ zawiniony i je¿eli czyn ten zagra¿a lub narusza interesy konsumentów.
1
Aktem prawnym zawieraj¹cym ustawow¹ definicjê pojêcia „konsument” jest kodeks cywilny, którego przepis art. 22 stanowi, ¿e:
„Za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci prawnej niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
lub zawodow¹”.
W oparciu o powo³ane przepisy stwierdziæ nale¿y, ¿e w przedmiotowej sprawie Prezes Urzêdu nie jest umocowany do
wystêpowania w imieniu „Elfaz” - Bogdan W. i Zbigniew W. z powództwem przeciwko ZE Legnica S.A. o roszczenia wynikaj¹ce
z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Za powy¿szym stanowiskiem przemawia w szczególnoœci to, ¿e wnioskodawcy - w toku niniejszego postêpowania - nie s¹
konsumentami w rozumieniu powo³anych powy¿ej przepisów kodeksu cywilnego, albowiem zg³oszone przez nich ¿¹dania s¹
zwi¹zane z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Tym samym dzia³ania ZE Legnica S.A. naruszaj¹ce - w ocenie
wnioskodawców - ich interesy nie mog¹ zostaæ uznane za dzia³ania zagra¿aj¹ce lub naruszaj¹ce interesy konsumentów.
Dlatego te¿ niezasadnym jest rozwa¿enie istnienia pozosta³ych przes³anek uzasadniaj¹cych skierowanie przez Prezesa Urzêdu
powództwa przeciwko ZE Legnica S.A.
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Ponadto nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e zgodnie z przepisem art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawach
nieuregulowanych w ustawie do postêpowania przed Prezesem Urzêdu stosuje siê przepisy Kpa. Dlatego te¿ - stosownie do przepisu
art. 19 Kpa - przed przyst¹pieniem do rozpoznania istoty sprawy, tj. zbadania czy zasadny jest zarzut pope³nienia przez ZE Legnica S.A.
czynu nieuczciwej konkurencji - Prezes Urzêdu obowi¹zany by³ ustaliæ, czy jest w³aœciwy do rozpoznania wniosku w tym zakresie,
z³o¿onego przez „Elfaz” - Bogdan W. i Zbigniew W.
Z przepisu art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, ¿e organem w³aœciwym do orzekania w sprawach
roszczeñ dochodzonych w zwi¹zku z czynem nieuczciwej konkurencji jest s¹d powszechny. Tym samym w takich sprawach nie jest
mo¿liwe wszczynanie i prowadzenie postêpowania administracyjnego przez Prezesa Urzêdu.
Powy¿sze stanowisko - jak siê wydaje - zosta³o podzielone przez odwo³uj¹cych siê, albowiem w treœci odwo³ania nie ¿¹dali ju¿ oni
ustalenia pope³nienia przez ZE Legnica S.A. czynu nieuczciwej konkurencji, a jedynie wyst¹pienie Prezesa Urzêdu ze stosownym
powództwem w tym zakresie.
Przedstawiony wniosek odwo³uj¹cych siê nie móg³ byæ uwzglêdniony równie¿ i z tego powodu, ¿e nie by³ on przedmiotem
postêpowania administracyjnego i zaskar¿onej decyzji.
Z tych te¿ przyczyn nale¿a³o orzec jak w pkt I sentencji. [...]
309
WYROK
z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 29/03)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r. w Warszawie,
na rozprawie sprawy z odwo³ania Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
28 listopada 2002 r., nr RLU-22/02 orzeka:
I. oddala odwo³anie
II. zas¹dza od Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê
1.000 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) tytu³em zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej Prezesem Urzêdu, wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie
administracyjne przeciwko Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z., zwanej dalej ZKE S.A., pod zarzutem stosowania
indywidualnych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê wskutek nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku sprzeda¿y energii
elektrycznej i œwiadczenia us³ug przesy³owych dla odbiorców indywidualnych (konsumentów).
W trakcie tego postêpowania Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
W § 8 pkt 3 i 4 stosowanej w obrocie z odbiorcami indywidualnymi umowy sprzeda¿y energii elektrycznej i œwiadczenia us³ug
przesy³owych dostawca - ZKE S.A. wprowadzi³a postanowienia, wed³ug których „w przypadku wyst¹pienia, spowodowanych
awari¹, przerw w dostawie energii elektrycznej, które przekroczy³yby czas dopuszczalny dla przerw (…) odbiorcy, na jego wniosek
przys³uguje bonifikata okreœlona w Taryfie; za niedotrzymanie standardów jakoœciowych dostawy (…) odbiorcy, na jego wniosek,
przys³uguje upust w wysokoœci okreœlonej w Taryfie”.
W § 9 wzmiankowanej umowy znajduje siê odes³anie do postanowieñ Taryfy w przypadku powstania odpowiedzialnoœci odbiorcy
za nielegalny pobór energii elektrycznej.
Z kolei w § 3 pkt 4 ww. umowy ZKE S.A. wprowadzi³a zapis wy³¹czaj¹cy jej odpowiedzialnoœæ z tytu³u prowadzenia prac
eksploatacyjnych lub usuwanie awarii na terenie odbiorcy.
W ocenie organu antymonopolowego ZKE S.A. dzia³a na badanym rynku jako monopolista naturalny (sieciowy), a zawierane
z odbiorcami indywidualnymi umowy sprzeda¿y i przesy³u energii elektrycznej maj¹ charakter adhezyjny, to jest zawierane s¹ poprzez
akceptacjê oferty z wzorca umowy przedstawianego przez dostawcê.
Wynika z tego, ¿e indywidualny odbiorca ma znacznie s³absz¹ pozycjê kontraktow¹ od ZKE S.A. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy powinno
byæ okreœlenie we wzorcu umowy sprzeda¿y i przesy³u energii wszystkich zapisów sk³adaj¹cych siê na prawa i obowi¹zki odbiorcy.
Tymczasem postanowienia § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 wzorca umownego odsy³aj¹ w tym zakresie do zapisów Taryfy ZKE S.A., które
okreœlaj¹ nie tylko stawki op³at, ale tak¿e warunki ich stosowania.
W tym zakresie Taryfa stanowi czêœæ wzorca umowy sprzeda¿y, do którego zastosowanie maj¹ miêdzy innymi przepisy art. 384 Kc
i nastêpne. W œwietle unormowañ zawartych w wymienionych przepisach umowy zawierane z konsumentami, z pominiêciem
zawieranych w drobnych sprawach ¿ycia codziennego, powinny zawieraæ wszystkie istotne postanowienia oraz spe³niaæ warunek
jasnoœci i jednoznacznoœci.
Wed³ug ustaleñ postêpowania administracyjnego ani ca³a Taryfa, ani jej czêœæ obejmuj¹ca prawa i obowi¹zki odbiorców energii nie
s¹ im przedk³adane wraz z wzorcem umowy sprzeda¿y przesy³u energii, w celu nawi¹zania stosunku cywilnoprawnego.
W szczególnoœci wymóg takiego przed³o¿enia nie jest spe³niony poprzez publikacjê Taryfy w sposób przewidziany przez w³aœciwe
przepisy oraz jej dostêpnoœæ w mediach i jednostkach organizacyjnych dostawcy energii. Wed³ug Prezesa Urzêdu przedstawione
postêpowanie ZKE S.A. dzia³aj¹cej w warunkach rynkowego monopolu jest przejawem narzucenia konsumentom uci¹¿liwych
warunków umów, które nale¿y zakwalifikowaæ jako nienazwan¹ praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, zdefiniowan¹ w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹
antymonopolow¹.
Równie¿ stwierdzone w postêpowaniu administracyjnym wy³¹czenie odpowiedzialnoœci ZKE S.A. w zakresie szkód
wyrz¹dzonych odbiorcom w wyniku prowadzenia prac eksploatacyjnych, b¹dŸ usuwania awarii uznane zosta³o za stosowanie wobec
odbiorców nienazwanej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na narzucaniu im uci¹¿liwych zapisów umów.
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Maj¹c na uwadze przeprowadzone ustalenia i rozwa¿ania Prezes Urzêdu wyda³ decyzjê z dnia 28 listopada 2002 r., nr RLU-22/02,
w której:
w pkt 1.1. nakaza³ ZKE S.A. zaniechanie narzucania w umowach sprzeda¿y energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych
uci¹¿liwych dla nich zapisów, i¿ obowi¹zki i prawa stron umowy okreœla, miêdzy innymi, Taryfa dla energii elektrycznej ZKE S.A. bez
jednoczesnego poinformowania o jej postanowieniach,
w pkt 1.2. nakaza³ ZKE S.A. zaniechanie narzucania w wy¿ej wymienionych umowach zapisu uci¹¿liwego dla odbiorców
indywidualnych w postaci wy³¹czenia swojej odpowiedzialnoœci z tytu³u prowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii
na terenie odbiorcy,
w pkt II na³o¿y³ na ZKE S.A. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 35.000 z³.
Od tej decyzji odwo³a³a siê ZKE S.A. domagaj¹c siê jej zmiany w ca³oœci poprzez niestwierdzenie stosowania zarzucanych praktyk
i w konsekwencji odst¹pienia od na³o¿onej kary pieniê¿nej.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje:
Odwo³anie nie jest uzasadnione.
W pierwszym rzêdzie stwierdziæ nale¿y, ¿e taryfa energetyczna jest aktem prawa administracyjnego wywieraj¹cym skutki
w sferze prawa cywilnego w sytuacji, gdy oprócz zbioru cen i stawek op³at okreœla warunki ich stosowania. Przes³anki zastosowania
okreœlonych cen i stawek taryfowych uszczegó³awiaj¹, konkretyzuj¹ treœæ wzorca umownego, którego dotycz¹. W takim wypadku
treœæ normy maj¹cej wi¹zaæ dostawcê i odbiorcê energii wyprowadzaæ trzeba z dwóch Ÿróde³: prawa cywilnego oraz prawa
administracyjnego - prawa energetycznego. Je¿eli wiêc taryfa normuje w jakimkolwiek zakresie prawa b¹dŸ obowi¹zki stron
w umowie cywilnoprawnej, to stanowi czêœæ takiej umowy niezale¿nie od woli stron.
Jak wynika z treœci zaskar¿onej decyzji opisane w niej praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê dotycz¹ obrotu konsumenckiego.
Dlatego wzorce umów energetycznych przeznaczone do wykorzystania w tym obrocie wi¹¿¹ odbiorcê indywidualnego - konsumenta
3
na zasadach okreœlonych w art. 384 - 385 Kpc. W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzêdu zasadnie zwróci³ uwagê na koniecznoœæ
dorêczania w obrocie konsumenckim wzorca umownego wraz z odpowiednimi postanowieniami taryfy. Pogl¹d taki oparty
art. 384 § 1 i 2 Kc znajduje, w ocenie S¹du oparcie w koniecznoœci zapewnienia konsumentowi mo¿liwoœci zapoznania siê ze
wszystkimi normami umowy energetycznej do jakiej zamierza on przyst¹piæ w drodze adhezji. W œwietle treœci powo³anego przepisu
ustalony przez stronê wzorzec umowy wi¹¿e drug¹ stronê, je¿eli zosta³ jej dorêczony przy zawarciu umowy. Gdy pos³ugiwanie siê
wzorcem w danych stosunkach jest zwyczajowo przyjête wi¹¿e on tak¿e wtedy, gdy druga strona mog³a z ³atwoœci¹ dowiedzieæ siê
o jego treœci. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udzia³em konsumentów, z wyj¹tkiem umów powszechnie zawieranych
w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego.
W ocenie S¹du zwyczajem nie tylko odwo³uj¹cej siê, ale i innych przedsiêbiorców energetycznych jest adhezyjny sposób
zawierania umów sprzeda¿y i przesy³u energii. Jednoczeœnie nie podlega dyskusji, ¿e umowy takie nie nale¿¹ do zawieranych
powszechnie w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego oraz, ¿e w rozpatrywanej sprawie zawierane s¹ z konsumentami
1
w rozumieniu art. 22 Kc. ZKE S.A. mia³a wiêc obowi¹zek dorêczyæ drugiej stronie wszystkie postanowienia wzorca umowy przy jej
zawieraniu. Tego obowi¹zku nie dope³ni³a, skoro w odniesieniu do czêœci klauzul umownych jedynie powo³a³a siê na treœæ swojej Taryfy
zawieraj¹cej równie¿ postanowienia niezbêdne do odczytania treœci wzorca i odtworzenia maj¹cej obowi¹zywaæ obie strony normy.
Taryfy tej odwo³uj¹ca siê nie dorêcza drugiej stronie umowy (konsumentowi) uznaj¹c za wystarczaj¹ce jej opublikowanie i dostêpnoœæ
we w³asnych jednostkach organizacyjnych.
W obrocie z konsumentami takie postêpowanie s³usznie uznane zosta³o za nielegalne i nie spe³niaj¹ce kryterium jasnoœci
i zrozumia³oœci wzorca umownego (art. 385 § 2 Kc). Nierespektowanie w obrocie z konsumentami wymogu do³¹czania do wzorca
umowy tej czêœci taryfy (np. w postaci wyci¹gu), do której wzorzec odsy³a wywiera nie tylko skutek cywilnoprawny w postaci
niezwi¹zania konsumenta warunkami umowy, ale tak¿e skutek administracyjnoprawny zwi¹zany z re¿imem odpowiedzialnoœci
na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przedstawione postanowienie strony odwo³uj¹cej siê prawid³owo uznane zosta³o za nadu¿ycie posiadanej w³adzy rynkowej.
Jest bowiem wysoce uci¹¿liwe dla konsumenta podejmowanie decyzji o zawarciu lub akceptacji zmiany umowy przy jednoczesnym
braku informacji o wszystkich wynikaj¹cych z niej prawach i obowi¹zkach.
Ta sytuacja nie stwarza jednak uci¹¿liwych warunków umowy przynosz¹cych ZKE S.A. nieuzasadnione korzyœci (art. 8 ust. 2 pkt 6
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). W zwi¹zku z tym zarzuty nakierowane na wykazanie braku, po stronie odwo³uj¹cej siê,
nieuzasadnionych korzyœci nie maj¹ znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy.
Naruszenie zasad zawierania z konsumentami umów na podstawie wzorca umownego zosta³o prawid³owo ocenione w decyzji
jako naruszenie interesu publicznoprawnego w kontekœcie ochrony praw konsumentów. Interes ten jest chroniony przez przepisy
antymonopolowe (art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Bior¹c to pod uwagê S¹d nie podzieli³ zastrze¿eñ, w których
odwo³uj¹ca siê zakwestionowa³a, co do samej zasady, mo¿liwoœæ zdefiniowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê o treœci
niewyczerpuj¹cej wszystkich przes³anek jednej z praktyk nazwanych. W³aœnie w celu umo¿liwienia najszerzej pojêtej ochrony
przedsiêbiorców b¹dŸ konsumentów przed praktykami ograniczaj¹cymi konkurencjê ustawodawca wprowadzi³ bardzo ogóln¹
dyrektywê art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wed³ug której zakazane jest nadu¿ywanie w jakikolwiek sposób
pozycji dominuj¹cej.
Natomiast art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymienia siedem najbardziej typowych, w ocenie
ustawodawcy, przejawów stosowania ww. praktyk. Przedstawione unormowanie art. 8 ust. 1 i 2 w powi¹zaniu z celem ca³oœci
unormowañ ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyra¿onym w jej art. 1 stwarza podstawy prawne do uznania za praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê dzia³añ rynkowych o celach zbli¿onych do praktyk nazwanych.
Okreœlone w pkt 1.1. i 1.2 praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê s¹ od strony przes³anek wystarczaj¹co dok³adnie okreœlone i nie
nasuwaj¹ w¹tpliwoœci co do dzia³añ jakie nale¿y podj¹æ w celu wykonania decyzji.
Odnoœnie praktyki z pkt 1.1 decyzji fakt uci¹¿liwoœci zapisów wzorca odsy³aj¹cych konsumenta do Taryfy dla zapoznania siê
z treœci¹ niektórych jego praw i obowi¹zków S¹d uzna³ za ewidentny w sytuacji, gdy, jak wykazano, wszystkie prawa i obowi¹zki
konsumentów powinny byæ umieszczone we wzorcu umownym ZKE S.A. W tym kontekœcie argument odwo³uj¹cej siê, ¿e Taryfa jest
³atwo dostêpna, nie jest do zaakceptowania. Odbiorca w oparciu o treœæ tej samej umowy powinien mieæ mo¿liwoœæ okreœlenia
wszystkich elementów jej treœci, w tym zasad ustalania bonifikat, upustów oraz op³at za nielegalny pobór energii.
Zastosowanie we wzorcu umownym ZKE S.A klauzul odsy³aj¹cych ogólnie do taryfy dla ustalenia czêœci praw i obowi¹zków
odbiorcy jest nielegalne, a co za tym idzie nak³ada na konsumenta obci¹¿enia wiêksze ni¿ we wzorcu prawid³owo sformu³owanym.
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Z faktu istnienia utrudnieñ w zapoznaniu siê z ca³okszta³tem uprawnieñ odbiorcy wynikaj¹cych z zawartej umowy sprzeda¿y
i przesy³u energii elektrycznej wynika równie¿ i ten wniosek, ¿e z powodu niepe³nej ich znajomoœci, z przyczyn le¿¹cych po stronie
odwo³uj¹cej siê, uci¹¿liwe, a nawet niemo¿liwe mo¿e okazaæ siê dochodzenie ich przez konsumenta. Sytuacja taka w zakresie praw,
choæ nie obowi¹zków odbiorcy energii, wyczerpuje nie tylko treœæ klauzuli generalnej nienazwanej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê,
ale daje siê okreœliæ równie¿ jako nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej z art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
poprzez stwarzanie konsumentom uci¹¿liwych warunków dochodzenia ich praw.
Przechodz¹c do oceny praktyki monopolistycznej z pkt 1.2 zaskar¿onej decyzji pod k¹tem zarzutów odwo³ania S¹d uzna³,
¿e uzasadnione by³y zastrze¿enia Prezesa Urzêdu co do zapisu § 3 pkt 4 w czêœci o brzmieniu: „Odbiorca zobowi¹zuje siê do
umo¿liwienia Sprzedawcy wstêpu na teren, przez który przebiega przy³¹cze lub linia energetyczna, celem dokonania przez
przedsiêbiorców eksploatacyjnych maj¹cych doprowadziæ do utrzymania urz¹dzeñ zgodnie z PN/E-05100 i PN-05125 i nie bêdzie roœci³
pretensji z tytu³u prowadzenia tych prac (np. wycinki drzew w pobli¿u przy³¹cza, odkopania kabla w celu jego napraw)…”. S¹d przy³¹cza
siê w tej mierze do stanowiska zaskar¿onej decyzji, wed³ug którego przy prowadzeniu okreœlonych wy¿ej prac istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo wyrz¹dzenia szkód w maj¹tku odbiorcy. Brzmienie przytoczonego fragmentu § 3 pkt 4 umowy nie pozostawia
w¹tpliwoœci, ¿e odbiorca energii nie ma mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ z tytu³u szkód wyrz¹dzonych mu przez ZKE S.A. w wyniku
prowadzenia prac na jego terenie. Odmienna interpretacja analizowanego postanowienia nie oparta na jego literalnym brzmieniu,
za to powo³uj¹ca siê na inny cel wprowadzenia go do obrotu, jak te¿ wskazanie, ¿e w praktyce odbiorcy dochodzili skutecznie
odszkodowañ za szkody na gruncie, nie mog³a zostaæ uwzglêdniona, poniewa¿ S¹d w sprawie antymonopolowej ma obowi¹zek
oceniaæ postêpowanie przedsiêbiorcy od strony skutków jakie mog¹ one nawet hipotetycznie wywo³aæ na rynku (art. 1 ust. 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów). W konkretnej sprawie skutkiem tym mog³o byæ odst¹pienie przez konsumenta od
dochodzenia swoich praw w³aœnie na podstawie § 3 ust. 4 umowy. Sytuacja ta zosta³a prawid³owo okreœlona jako nienazwana praktyka
ograniczaj¹ca konkurencjê z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W tej sytuacji zachodzi³y przes³anki z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy antymonopolowej do ukarania odwo³uj¹cej siê kar¹ pieniê¿n¹
(pkt II decyzji) w wymiarze minimalnym dla spe³nienia jej funkcji prewencyjnej oraz w stosunku do mo¿liwej do wymierzenia kary
maksymalnej o równowartoœci 5 milionów euro.
Z tych wszystkich przyczyn S¹d oddali³ odwo³anie. [...]
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WYROK
z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie z odwo³ania STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w M., przedsiêbiorcy Lidii K. - Pomoc Drogowa,
Auto Naprawa, Z³omowanie Samochodów w C., Przedsiêbiorcy Rajmunda K. - Ratownictwo Drogowe RAJ - HOL „TiR”
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowe w C., przedsiêbiorców Andrzeja P. i Tomasza L. - Pomoc Drogowa SOS w K.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 40/02)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2004 r. w Warszawie, na
rozprawie sprawy z powództwa: 1. STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w M., 2. przedsiêbiorcy Lidii K. - Pomoc Drogowa,
Auto Naprawa, Z³omowanie Samochodów w C., 3. przedsiêbiorcy Rajmunda K. - Ratownictwo Drogowe RAJ - HOL „TiR”
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowe w C., 4. przedsiêbiorców Andrzeja P. i Tomasza L. - Pomoc Drogowa SOS w K. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: przedsiêbiorca Roman M. - Auto Z³om i Wypo¿yczalnia
Samochodów w M. o ochronê konkurencji na skutek odwo³ania powodów od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 23 stycznia 2003 r., nr RKT- 6/03
1. oddala odwo³anie STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w M.,
2. oddala odwo³anie przedsiêbiorcy Lidii K. - Pomoc Drogowa, Auto Naprawa, Z³omowanie Samochodów w C.,
3. oddala odwo³anie przedsiêbiorcy Rajmunda K. - Ratownictwo Drogowe RAJ - HOL „TiR” Przedsiêbiorstwo Us³ugowo
Handlowe w C.,
4. oddala odwo³anie przedsiêbiorców Andrzeja P. i Tomasza L. - Pomoc Drogowa SOS w K.,
5. zas¹dza na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od:
a) STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w M. kwotê 1.000 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów
zastêpstwa procesowego,
b) przedsiêbiorcy Lidii K. - Pomoc Drogowa, Auto Naprawa, Z³omowanie Samochodów w C. kwotê 1.000 z³ (s³ownie: jeden
tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego,
c) przedsiêbiorcy Rajmunda K. - Ratownictwo Drogowe RAJ - HOL „TiR” Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowe w C. kwotê
1.000 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego,
d) przedsiêbiorców Andrzeja P. i Tomasza L. - Pomoc Drogowa SOS w Krakowie kwotê 1.000 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych)
tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ nr RKT-6/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej
Prezesem Urzêdu, uzna³ za praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê zawarcie przez powodów:
1. STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. w M.,
2. przedsiêbiorcê Lidiê K. - Pomoc Drogowa, Auto Naprawa, Z³omowanie Samochodów w C.,
3. przedsiêbiorcê Rajmunda K. - Ratownictwo Drogowe RAJ - HOL „TiR” Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Handlowe w C.,
4. przedsiêbiorców Andrzeja P. i Tomasza L. - Pomoc Drogowa SOS w K.,
oraz zainteresowanego - przedsiêbiorcê Romana Mazura - Auto - Z³om i Wypo¿yczalnia Samochodów w M. porozumienia polegaj¹cego na:
ustalaniu cen za korzystanie z us³ug pomocy drogowej, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.);
podziale rynku us³ug pomocy drogowej na p³atnym odcinku autostrady A-4, co stanowi naruszenie art. 5 ust 1 pkt 3 ww. ustawy;
ograniczaniu dostêpu do rynku w³aœciwego przedsiêbiorcom nie objêtym porozumieniem, co stanowi naruszenie art. 5 ust 1 pkt 6
ww. ustawy.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

178

Pozwany Prezes Urzêdu w zwi¹zku ze stosowaniem powy¿szych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê na³o¿y³ na powodów kary
pieniê¿ne w wysokoœci:
678.416,00 z³ na powoda 1
- 12.396,38 z³ na powódkê 2
- 4.020,20 z³ na powoda 3
- 13.764,34 z³ na powodów 4.
Pozwany opar³ swoj¹ Decyzjê na ustaleniu, ¿e powód 1. STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A. zawiera³ trzykrotnie,
poczynaj¹c od 28 marca 2000 r., umowy o us³ugi pomocy drogowej z wybranymi w drodze konkursu podmiotami. Umowy te by³y
zawierane na czas okreœlony.
Zdaniem pozwanego, w wyniku zawartych umów uniemo¿liwiono ubieganie siê o dostêp do rynku w³aœciwego przedsiêbiorcom
nie objêtym porozumieniem, prowadz¹cym dzia³alnoœæ pomocy drogowej. W niniejszej sprawie odst¹piono od przetargu,
przeprowadzono konkurs ofert dla wybranych podmiotów, przez co innym przedsiêbiorcom ograniczono dostêp do rynku w³aœciwego.
Takie dzia³anie uczestników porozumienia, naruszy³o i ograniczy³o konkurencjê. Skutkiem zawartej w umowach zasady wy³¹cznoœci
jest to, ¿e konsumenci nie maj¹ mo¿liwoœci wyboru konkurencyjnego przedsiêbiorcy i zobowi¹zani s¹ do korzystania z us³ug
wykonawców wybranych i wskazanych przez STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A. Ustalenie ceny powoduje, ¿e
przedsiêbiorcy nie konkuruj¹ pomiêdzy sob¹. Eliminacja konkurencji wystêpuje wówczas, gdy w wyniku dzia³añ o charakterze
kolektywnym dotychczas niezale¿nie dzia³aj¹cy przedsiêbiorcy rezygnuj¹ ca³kowicie ze wspó³zawodnictwa rynkowego.
W ocenie pozwanego w obrêbie ca³ego rynku w³aœciwego nast¹pi³a eliminacja konkurencji, zarówno pomiêdzy wykonawcami uczestnikami porozumienia, jak i innymi przedsiêbiorcami œwiadcz¹cymi us³ugi pomocy drogowej, którym uniemo¿liwiono lub
ograniczono dostêp do rynku. W niniejszej sprawie nie objêci porozumieniem przedsiêbiorcy œwiadcz¹cy us³ugi pomocy drogowej
mog¹ je œwiadczyæ na rynku w³aœciwym w bardzo ograniczonym zakresie, albowiem zgodnie z treœci¹ porozumienia mog¹ œwiadczyæ
us³ugi tylko w sytuacjach szczególnych zdarzeñ na autostradzie np. w sytuacji karamboli. Ustalanie ceny w formie rycza³tu
za korzystanie z us³ug pomocy drogowej na p³atnym odcinku A-4 jest, zdaniem pozwanego, niekorzystne dla u¿ytkowników autostrady
- konsumentów, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci wyboru wykonawcy i zobowi¹zani s¹ do zap³acenia ustalonego w drodze porozumienia
rycza³tu za us³ugi pomocy drogowej i p³ac¹ miêdzy innymi za dojazd pomocy drogowej. Konsument nie mo¿e wybraæ profesjonalnej
firmy maj¹cej siedzibê np. 3 km od wjazdu na autostradê i musi korzystaæ z us³ug wybranych wykonawców maj¹cych swoje bazy
np. 20 km od wjazdu na autostradê. U¿ytkownik autostrady bez wzglêdu na to, czy jego samochód transportowany jest kilkaset
metrów lub kilka kilometrów do najbli¿szego zjazdu z autostrady, p³aci rycza³t ustalony przez uczestników porozumienia i zmuszany jest
do korzystania z us³ug okreœlonego wykonawcy. Takie dzia³anie narusza interesy innych przedsiêbiorców i konsumentów. Tak wiêc,
w ocenie pozwanego, skutkiem zawarcia porozumienia jest ograniczenie i naruszenie konkurencji na rynku w³aœciwym.
Rozpoznaj¹c odwo³ania, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³ania nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie. Okolicznoœæ zawarcia umów przez STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A. w M. z:
przedsiêbiorc¹ Romanem M., na us³ugi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiêdzy wêz³em Murckowska a wêz³em Jeleñ;
przedsiêbiorc¹ Lidi¹ K., na us³ugi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiêdzy wêz³em Jeleñ a wêz³em Rudno - pojazdy
lekkie oraz na us³ugi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiêdzy wêz³em Murckowska a wêz³em Balice - pojazdy ciê¿kie;
przedsiêbiorc¹ Rajmundem K. na us³ugi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiêdzy wêz³em Murckowska a wêz³em Balice pojazdy ciê¿kie;
przedsiêbiorcami Andrzejem P. i Tomaszem L., na us³ugi pomocy drogowej na odcinku autostrady pomiêdzy wêz³em Rudno a
wêz³em Balice,
a tak¿e zawarcie w § 3 tych umów klauzuli wy³¹cznoœci nie jest sporne. Nie jest tak¿e sporne, ¿e na powodzie 1. ci¹¿y³ wynikaj¹cy
z koncesji obowi¹zek zapewnienia zorganizowania œwiadczenia us³ug pomocy drogowej, wynikaj¹cy z ogólnego prawnego obowi¹zku
zapewnienia bezpieczeñstwa na administrowanej drodze publicznej, zw³aszcza w kontekœcie zakazu zawartego w art. 3 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Poniewa¿ autostrada A-4 jest autostrad¹ p³atn¹, nale¿y uznaæ, ¿e
obowi¹zki koncesyjne koncesjonariusz obowi¹zany jest finansowaæ ze œrodków w³asnych, pochodz¹cych m.in. z pobieranych op³at za
przejazd. Obowi¹zkiem powoda 1. by³o wiêc utrzymywanie w gotowoœci do œwiadczenia us³ug w³asnych pojazdów pomocy drogowej
lub te¿ zlecenie tego innym podmiotom. Dla oceny dzia³ania STALEXPORT-TRANSROUTE Autostrada S.A. z punktu widzenia
naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie ma znaczenia, czy zawarcie takich umów poprzedzi³ przetarg i czy mia³
on charakter ograniczony czy nie. Brak jest, zdaniem S¹du, podstaw dla przyjêcia, ¿e nie jest mo¿liwe z przyczyn technicznych lub
organizacyjnych, œwiadczenie us³ug pomocy drogowej na poszczególnych odcinkach przez nieokreœlon¹ liczbê przedsiêbiorców,
a zatem przetarg nie stanowi wy³¹cznej formy konkurowania na tym rynku. Okolicznoœæ, ¿e taka forma wynika³a z treœci koncesji nie ma
dla powy¿szej oceny ¿adnego znaczenia, gdy¿ nadzór nad wykonaniem obowi¹zków koncesyjnych nale¿y do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, stosownie do art. 60 ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych.
Oceniaj¹c sens ekonomiczny umów zawartych przez STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A. z powodami 2 - 4
i zainteresowanym nale¿y stwierdziæ, ¿e na ich podstawie operator autostrady nie pobiera ¿adnych op³at od przedsiêbiorców
œwiadcz¹cych us³ugi drogowe za akwizycjê us³ug i nie p³aci na rzecz tych przedsiêbiorców ¿adnych op³at za pozostawanie w gotowoœci
do œwiadczenia us³ug przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W kontekœcie tak ukszta³towanych stosunków, zawarta w § 3 umów
klauzula wy³¹cznoœci stanowi logiczn¹ konsekwencjê przerzucania kosztów na konsumentów us³ug pomocy drogowej.
STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A. przyznaj¹c wy³¹cznoœæ grupie przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi pomocy
drogowej umo¿liwi³ pobieranie wy¿szych stawek za œwiadczone us³ugi, kompensuj¹c im, nieop³acane przez siebie, pozostawanie
w stanie gotowoœci. W ten sposób ceny powodów 2 - 4 i zainteresowanego bywaj¹ niekiedy ponad dwukrotnie wy¿sze od
oferowanych przez konkurentów.
Jest oczywistym, ¿e poszczególne us³ugi mo¿e ró¿niæ ich jakoœæ, jednak skoro w myœl art. 31 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, holowaæ na autostradzie mo¿e ka¿dy pojazd przeznaczony do holowania, to faktyczny
wybór kontrahenta w relacji cena/jakoœæ nale¿y do konsumenta. Jest zatem, w ocenie S¹du, w¹tpliwym, aby konsument maj¹c
do wyboru us³ugê œwiadczon¹ po cenie oferowanej przez jednego z powodów i dwukrotnie ni¿sz¹ wybra³ ich ofertê, nawet jeœli
oferowali oni znacznie wy¿sz¹ jakoœæ.
Utrzymanie takiego poziomu cen by³o mo¿liwe, zatem wy³¹cznie w warunkach ograniczenia konkurencji ze strony podmiotów,
które nie s¹ obowi¹zane do pozostawania w 24 - godzinnej gotowoœci i œwiadcz¹ us³ugi w wybranych przez siebie porach.
W tym kontekœcie logiczne jest umowne zastrze¿enie wy³¹cznoœci oraz dzia³ania STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A.
w celu jej wyegzekwowania m. in. w formie uzgodnieñ z przedstawicielami Policji w dniu 4 grudnia 2000 r. (okolicznoœæ
niekwestionowana).
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W rezultacie zawarte umowy prowadzi³y do ograniczenia (a docelowo wyeliminowania) konkurencji w zakresie œwiadczenia us³ug
pomocy drogowej na autostradzie A-4 poprzez ustalenie cen, podzia³ rynku pomiêdzy powodów 2 - 4 i zainteresowanego
i eliminowanie z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem. Powodowie 2 - 4 akceptowali taki stan rzeczy, maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e umowa z powodem 1 umo¿liwia im uzyskiwanie wy¿szych cen, a ponadto faktyczny monopol na wydzielonej czêœci
rynku. Wbrew zarzutom powodów 4 ich rola nie ogranicza³a siê do „przyjêcia do wiadomoœci” skoro zabiegali o zawarcie
przedmiotowej umowy, a nastêpnie zawarli j¹ œwiadomi jej warunków.
Z tego te¿ wzglêdu, rozstrzygniêcie zawarte pkt I zaskar¿onej decyzji nale¿y uznaæ za trafne.
Nale¿y równie¿ podnieœæ, ¿e stosownie do treœci art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest samo
porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
w³aœciwym. Nie jest wiêc koniecznym, aby wyst¹pi³ zamierzony skutek w ca³oœci lub w czêœci. Nie ma, zatem znaczenia, ¿e po
zawarciu umowy konkurenci, którzy nie mieli umowy z powodem 1, œwiadczyli swoje us³ugi na autostradzie A-4.
Na³o¿one w pkt II zaskar¿onej decyzji kary pieniê¿ne, w ocenie S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uwzglêdniaj¹
w nale¿yty sposób okres, stopieñ oraz okolicznoœci uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
W szczególnoœci zosta³a uwzglêdniona rola powoda 1 w organizacji ca³ego systemu, jak równie¿ bierny, choæ œwiadomy udzia³
w porozumieniu powodów 2 - 4 i zainteresowanego. Kara zosta³a zatem na³o¿ona zgodnie z art. 104 i 101 ustawy antymonopolowej.
Z powy¿szych wzglêdów odwo³ania nale¿a³o oddaliæ jako bezzasadne. [...]
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WYROK
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w O. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 48/03)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2004 r. w Warszawie,
na rozprawie sprawy z odwo³ania Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w O. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zainteresowany: Eugeniusz O. o ochronê konkurencji
I. oddala odwo³anie
II. zas¹dza od Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w O. na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotê 360 z³ (s³ownie: trzysta szeœædziesi¹t z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ RWR-6/03 z dnia 2 kwietnia 2003 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ na podstawie art. 104 § 1 Kpa
i art. 9 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) za ograniczaj¹c¹ konkurencjê praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku sk³adowania
odpadów komunalnych stosowan¹ przez przedsiêbiorstwo Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., poprzez odmowê zapewnienia
przyjêcia odpadów komunalnych sta³ych z terenu miasta i gminy O. i nakaza³ zaniechania jej stosowania. Ponadto, zgodnie z pkt II ww.
decyzji, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nada³ rygor natychmiastowej wykonalnoœci. W zwi¹zku ze stwierdzon¹
praktyk¹ ograniczaj¹c¹ konkurencjê pozwany na³o¿y³ na powoda na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, zgodnie z pkt III ww. decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci:
37.622,56 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
Pozwany opar³ swoj¹ decyzjê o ustalenia, ¿e w niniejszej sprawie zosta³y spe³nione ³¹cznie wszystkie wymagane przes³anki dla
zakwalifikowania dzia³añ pozwanego (brak zgody na gotowoœæ zawarcia umowy sk³adowania na wysypisku w S. odpadów
pochodz¹cych z miasta i gminy O.) jako praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. W zwi¹zku z powy¿szymi ustaleniami, na podstawie art. 104 Kpa i art. 101 ust. 2 pkt 1 pozwany, Prezes
Urzêdu zas¹dzi³ od Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., karê pieniê¿n¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ 0,2% przychodów Miejskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2002 r. tj. 2% maksymalnej kwoty, która w tym przypadku mog³aby byæ na³o¿ona. Pozwany
decyduj¹c siê na na³o¿enie kary wzi¹³ przede wszystkim pod uwagê szczególnie antykonkurencyjny charakter zachowania Uczestnika
na lokalnym rynku zbierania i wywozu odpadów komunalnych. Przedstawione dzia³anie cechowa³a œwiadomoœæ pozwanego,
poniewa¿ zdaj¹c sobie sprawê z przewagi konkurencyjnej i z racji posiadania monopolu na rynku sk³adowania odpadów komunalnych
sta³ych, Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wykorzysta³a ten fakt w sposób nieuczciwy i bezprawny. Kara w wysokoœci 0,2%
przychodu ma g³ównie charakter dyscyplinuj¹cy, dlatego te¿ zosta³a ustalona w dolnych granicach zagro¿enia ustawowego.
W ocenie pozwanego spór w niniejszej sprawie dotyczy odmowy ze strony powoda na wyra¿enie gotowoœci zawarcia
z zainteresowanym (ubiegaj¹cym siê o otrzymanie zezwolenia na prowadzenie us³ug wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta
i gminy O.) umowy na sk³adowanie nieczystoœci sta³ych na wysypisku odpadów komunalnych w S.
Pozwany uzna³ tak¿e, i¿ w przedmiotowej sprawie odmowa wyra¿enia zgody dotycz¹cej gotowoœci odbioru przez powoda
odpadów komunalnych od zainteresowanego powoduje niemo¿noœæ podjêcia dzia³alnoœci przez zainteresowanego w zakresie
zbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy O. Zgoda taka wydana przez przedsiêbiorstwo prowadz¹ce
sk³adowisko odpadów, w tym przypadku powoda, jest niezbêdna do otrzymania przez zainteresowanego obligatoryjnego zezwolenia,
zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.).
Pozwany zaj¹³ tak¿e stanowisko, ¿e w œwietle poczynionych przez niego ustaleñ nie ma ani prawnego ani faktycznego
uzasadnienia uporczywej (dwukrotnej) odmowy umo¿liwienia spe³nienia przez zainteresowanego przes³anki z art. 8 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach w sytuacji, gdy dotyczy to podmiotu ubiegaj¹cego siê o zezwolenie na usuwanie
odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy O. Zatem nie ma w¹tpliwoœci, ¿e powód MGK Sp. z o.o. bêd¹c w³aœcicielem
i jednoczeœnie zarz¹dc¹ wysypiska odpadów komunalnych ma mo¿liwoœæ wp³ywania na poziom konkurencji na rynku zbierania
i wywozu odpadów komunalnych na obszarze gminy O. Korzystaj¹c z tego wykorzystuje zajmowan¹ pozycjê monopolistyczn¹ na rynku
sk³adowania odpadów komunalnych i przenosi swoj¹ si³ê rynkow¹ na wspó³zale¿ny rynek zbierania i wywozu odpadów komunalnych
w celu wyeliminowania potencjalnych konkurentów, w tym tak¿e zainteresowanego.
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Od powy¿szej decyzji powód wniós³ odwo³anie, w którym zaskar¿y³ decyzjê pozwanego jedynie w czêœci pkt III dotycz¹cego
na³o¿enia kary pieniê¿nej w wysokoœci 37.622,56 z³ zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego w szczególnoœci art. 104 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez nieuwzglêdnienie okresu, stopnia oraz braku okolicznoœci uprzedniego naruszenia
przepisów ustawy przez powoda, co czyni karê niewspó³miernie wysok¹ do zaistnia³ego postêpowania powoda. Zarzucaj¹c powy¿sze
powód wniós³ o zmianê pkt III zaskar¿onej decyzji i odst¹pienie, wzglêdnie obni¿enie na³o¿onej kary.
W uzasadnieniu powód wskaza³, i¿ po zapoznaniu siê z treœci¹ uzasadnienia decyzji wydanej przez pozwanego uzna³ argumentacjê
pozwanego i zosta³ przekonany o s³usznoœci pkt I i II decyzji. Natomiast nie zgadza siê z pkt III decyzji, poniewa¿ co prawda na³o¿ona
kara pieniê¿na mieœci siê w granicach ustawowych okreœlonych w art. 101 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jednak przy
jej nak³adaniu pozwany naruszy³ art. 104 ww. ustawy. Powy¿sze naruszenie sprowadza siê do nieuwzglêdnienia okolicznoœci
przemawiaj¹cych na korzyœæ powoda m. in. stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê tylko w stosunku do jednego
przedsiêbiorcy, stosowania praktyki w sposób nieumyœlny w ochronie interesów spo³ecznoœci lokalnej oraz dotychczasowego braku
dzia³añ naruszaj¹cych ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto powód podniós³, ¿e kara w rzeczywistoœci dotknie
spo³ecznoœæ lokaln¹, uszczuplaj¹c œrodki finansowe przeznaczone na inwestycje, tj. w roku 2003 rozbudowê wysypiska.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania oraz zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania wed³ug norm
przepisanych. W uzasadnieniu pozwany podniós³, ¿e podniesiony przez powoda zarzut naruszenia art. 104 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów jest nietrafny. Pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalaj¹c wysokoœæ kary
pieniê¿nej wzi¹³ pod uwagê zarówno okres jak i stopieñ oraz okolicznoœci uprzedniego naruszenia ustawy. Pozwany podniós³ tak¿e,
i¿ ustalenie kary pieniê¿nej na poziomie 2% maksymalnej kwoty, która jako kara mog³aby byæ w takim przypadku na³o¿ona wynika
z dyscyplinuj¹cego celu jej zastosowania.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje:
Odwo³anie nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Nietrafny jest zarzut powoda o naruszeniu przez pozwanego art. 104 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Odwo³anie zosta³o skierowane w stosunku do czêœci decyzji pozwanego - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tj.
jedynie w stosunku do pkt III decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w wysokoœci 37.622,56 z³. Zatem odwo³uj¹cy nie zaskar¿y³ samej
praktyki uznanej przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i tym samym nie
zakwestionowa³ jej zasadnoœci, natomiast odwo³a³ siê jedynie co do wysokoœci na³o¿onej kary pieniê¿nej. Kara pieniê¿na zosta³a
na³o¿ona prawid³owo w oparciu o art. 104 Kpa i art. 101 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kara pieniê¿na mo¿e stanowiæ równowartoœæ od
1.000 do 5.000 euro, nie wiêkszej jednak ni¿ 10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary.
Na³o¿ona kara zosta³a ustalona w wysokoœci 0,2% (1/500) przychodu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., co odpowiada³o 2%
maksymalnej jej wysokoœci. Wysokoœæ powy¿szej kary pieniê¿nej nale¿y zatem uznaæ za mieszcz¹c¹ siê w dolnych jej granicach, na co
mia³ wp³yw fakt, ¿e wczeœniej powód nie dopuszcza³ siê praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych m.in. na nadu¿ywaniu
pozycji dominuj¹cej. Ustalenie przez pozwanego kary pieniê¿nej w jej dolnych granicach zagro¿enia ustawowego wskazuje na trafnoœæ
przes³anek, którymi kierowa³ siê pozwany nak³adaj¹c karê pieniê¿n¹. Dodatkowe wyjaœnienia w tym zakresie pozwany z³o¿y³ tak¿e
w odpowiedzi na odwo³anie.
Nietrafny jest zatem zarzut powoda, i¿ przy nak³adaniu kary pozwany naruszy³ treœæ art. 104 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów nie uwzglêdniaj¹c okolicznoœci przemawiaj¹cych na korzyœæ powoda.
Powo³ane w odwo³aniu argumenty o zmniejszeniu wp³ywów do bud¿etu gminy O., jako negatywnym skutku decyzji wydanej
przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tym samym ograniczenie œrodków na inwestycje, nale¿a³oby uznaæ za
bezzasadne. Odwo³uj¹cy nie kwestionuje faktu naruszenia przez siebie prawa, jedynie wnosi o obni¿enie kary pieniê¿nej wskazuj¹c
przy tym na ogólnie rozumiane wzglêdy spo³eczne. Kara pieniê¿na przewidziana w art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów z zasady stanowi dolegliwoœæ, któr¹ Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e zastosowaæ w celu
zdyscyplinowania przedsiêbiorcy stosuj¹cego praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê. Kara pieniê¿na nie ma zwi¹zku z podzia³em
wydatków gminy, gdy¿ te okreœla jej bud¿et.
Powo³ywanie siê przez powoda na okolicznoœæ, ¿e jest miejsk¹ jednostk¹ organizacyjn¹ posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹ ze 100%
udzia³em Skarbu Miasta, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej a wypracowany zysk przeznacza w ca³oœci na
inwestycje miejskie, nie ma ¿adnego znaczenia przy okreœlaniu wymiaru nak³adanej przez pozwanego kary pieniê¿nej. Dzia³alnoœæ
przez powoda w sferze us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej nie jest przes³ank¹ maj¹c¹ wp³yw na ocenê praktyki naruszaj¹cej
konkurencjê, poniewa¿ nie przewiduj¹ tego typu wyj¹tków przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które stanowi¹
podstawê rozstrzygniêcia w niniejszej sprawie. Brak jest jakiejkolwiek, merytorycznej argumentacji ze strony powoda, która
przemawia³aby za obni¿eniem kary. Powód kwestionuj¹c decyzjê pozwanego d¹¿y jedynie do minimalizacji strat finansowych
wynikaj¹cych z niekorzystnego dla siebie rozstrzygniêcia, dlatego te¿ odwo³anie nie zas³uguje na uwzglêdnienie i na³o¿ona na powoda
przez pozwanego kara pieniê¿na jest adekwatna, zdaniem S¹du, do stopnia oraz okresu naruszenia przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Konkluduj¹c S¹d uzna³, i¿ brak jest podstaw do uwzglêdnienia odwo³ania i odwo³anie oddali³. [...]
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Wykaz wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesi¹cach:
luty, marzec, kwiecieñ 2004 r.
1.
2.
3.
4.

Wyrok z dnia 12.02.2004 r. (Sygn. akt Ama 28/03) w sprawie z odwo³ania Gminy K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 16.02.2004 r. (Sygn. akt Amc 20/03) w sprawie z powództwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przeciwko Krajowej Agencji Wspierania Przedsiêbiorczoœci „Grosz” Sp. z o.o. w K.
Wyrok z dnia 16.02.2004 r. (Sygn. akt Amc 13/03) w sprawie z powództwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przeciwko przedsiêbiorcy Dariuszowi K. - Centrum Kszta³cenia Jêzykowego „The Point” w K.
Wyrok z dnia 12.02.2004 r. (Sygn. akt Ama 34/03) w sprawie z odwo³ania Gminy D. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
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Wyrok z dnia 19.02.2004 r. (Sygn. akt Ama 20/03) w sprawie z odwo³ania Miasta £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (publ. poz. 307 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 23.02.2004 r. (Sygn. akt Ama 14/03) w sprawie z odwo³ania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 23.02.2004 r. (Sygn. akt Ama 30/03) w sprawie z odwo³ania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w K. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 15.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 3/03) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Józefa C. - P.W. „ASTA” w D. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 17.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 49/03) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorców Bogus³awa i Zbigniewa W. - „Elfaz”
w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 17.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 50/03) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorców Bogus³awa i Zbigniewa W. - „Elfaz”
w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 308 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 24.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 29/03) w sprawie z odwo³ania Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Z. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 309 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 24.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 40/03) w sprawie z odwo³ania STALEXPORT - TRANSROUTE Autostrada S.A. w M.,
przedsiêbiorcy Lidii K. - Pomoc Drogowa, Auto Naprawa, Z³omowanie Samochodów w C., przedsiêbiorcy Rajmunda K. Ratownictwo Drogowe RAJ - HOL „TiR” Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowe w C., przedsiêbiorców Andrzeja P. i Tomasza L. Pomoc Drogowa SOS w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. poz. 310 w niniejszym
nr Dziennika)
Wyrok z dnia 25.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 51/03) w sprawie z odwo³ania Powszechnego Funduszu Finansowego „Jaal” Sp. z o.o.
w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 25.03.2004 r. (Sygn. akt Ama 52/03) w sprawie z odwo³ania Spó³dzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Wspólna
Praca” w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 1.04.2004 r. (Sygn. akt Ama 11/03) w sprawie z odwo³ania Sieci Salonów Ortopedycznych Medort Sp. z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt Ama 48/03) w sprawie z odwo³ania Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w O.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 311 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 7.04.2004 r. (Sygn. akt Ama 46/03) w sprawie z odwo³ania Mokate S.A. w U. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
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WYROK
z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Izby Gospodarczej W³aœcicieli Prywatnych Taksówek Osobowych w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 13/04)

S¹d Najwy¿szy w sprawie z powództwa Izby Gospodarczej W³aœcicieli Prywatnych Taksówek Osobowych w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udzia³em zainteresowanej Spó³ki Akcyjnej Polskie Koleje Pañstwowe w W.
o ochronê konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 marca 2004 r.,
kasacji strony powodowej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Antymonopolowego z dnia 27 listopada 2002 r., sygn.
akt XVII Ama 5/02
I. oddala kasacjê
II. zas¹dza od strony powodowej na rzecz pozwanego 1.200 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c dwieœcie z³otych) tytu³em zwrotu kosztów
postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z dnia 28 marca 2001 r. (Nr RWA-20/2001) nie stwierdzi³ stosowania
przez PKP S.A. w W. praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku organizowania us³ug
przewozów taksówkowych przez podzia³ rynku us³ug przewozów taksówkowych z Dworca W. wed³ug kryteriów podmiotowych oraz
przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji.
Podstawê wydania decyzji tej treœci stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i ich prawna ocena: PKP S.A. s¹ u¿ytkownikiem wieczystym
terenu w s¹siedztwie Dworca PKP W., gdzie po stronach po³udniowej i pó³nocnej hali dworcowej zosta³y zlokalizowane dwa
ogólnodostêpne postoje taksówkowe. Po stronie po³udniowej znajduje siê nadto ogólnodostêpny parking, którego czêœæ
wydzier¿awiana jest obecnie Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Taksówkowemu. Trzeci ogólnodostêpny postój znajduje siê na wysokoœci
galerii od strony ul. Chmielnej i nale¿y do Gminy W. W marcu 2000 r. Spó³ka PKP zorganizowa³a nieograniczony przetarg na dzier¿awê
terenu, którego jest u¿ytkownikiem wieczystym, z przeznaczeniem na œwiadczenie us³ug taksówkowych. Zgodnie z regulaminem
przetargu, mia³ on wy³oniæ trzech oferentów, z których ka¿dy otrzyma prawo dzier¿awy pasa terenu o d³ugoœci 15 - 20 m. Przetarg
(ze wzglêdu na mo¿liwoœæ kontroli jakoœci us³ug i egzekwowania w³aœciwego ich poziomu) by³ ograniczony wy³¹cznie do osób
prawnych. Wy³oniono trzech oferentów: SPT „Halo Taxi”, Zrzeszenie Transportu Prywatnego W. oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo
Taksówkowe. PKP dzia³a na rynku w³aœciwym (relewantnym) zdefiniowanym jako „rynek organizowania us³ug przewozów
taksówkowych na terenie znajduj¹cym siê w bezpoœredniej bliskoœci Dworca PKP W.” Granice rynku obejmuj¹ bowiem równie¿
tereny nale¿¹ce do Gminy i postój przy ul. Chmielnej. Nie maj¹ przeto do niego zastosowania art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lutego
1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.),
zwanej dalej ustaw¹ antymonopolow¹.
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Izba Gospodarcza W³aœcicieli Prywatnych Taksówek Osobowych odwo³a³a siê od tej decyzji i podnosz¹c zarzut naruszenia art. 5
ust. 1 pkt 3 i 6 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319),
zwanej dalej ustaw¹, przez ich b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie, wnios³a o jej zmianê i stwierdzenie stosowania przez
zainteresowanego praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na wyra¿eniu woli ograniczenia dostêpu do rynku przewozów
taksówkowych na Dworcu PKP W. poprzez og³oszenie przetargu ograniczonego do osób prawnych i nakazanie jej zaniechania takich
praktyk. Zdaniem pe³nomocnika strony skar¿¹cej, ogólnodostêpny postój po³o¿ony na terenie gminnym ma niski stopieñ
substytutywnoœci. Nadto wywodzi³, ¿e og³oszenie, przeprowadzenie i rozstrzygniêcie przetargu jest uzgodnieniem wymienionym
w art. 4 pkt 4 lit. b ustawy antymonopolowej, stanowi¹cym zakazan¹ praktykê monopolistyczn¹.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania, podnosz¹c, ¿e zarzut niskiej substytutywnoœci postoju gminnego nie jest poparty ¿adnym
dowodem. Postój przy ul. Chmielnej nie zosta³ dotychczas zlikwidowany, a zamiary Gminy co do niego nie s¹ znane.
O oddalenie odwo³ania wniós³ tak¿e zainteresowany.
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy wyrokiem z dnia 27 listopada 2002 r., XVII Ama 5/02, oddali³ odwo³anie
i zas¹dzi³ od strony powodowej na rzecz Prezesa Urzêdu kwotê 1.000 z³ oraz na rzecz PKP S.A. 400 z³ tytu³em zwrotu kosztów
postêpowania. Poniewa¿ zaskar¿ona decyzja rozstrzyga³a tylko o naruszeniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 24 lutego 1990 r., S¹d
ograniczy³ zakres rozpoznania odwo³ania do zarzutu naruszenia obecnego odpowiednika tego przepisu - art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy
z 15 grudnia 2000 r. Zarzut uchybienia art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy (odpowiednika art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z 24 lutego 1990 r.) jest wobec
tego bezprzedmiotowy.
Stan faktyczny sprawy jest bezsporny.
Art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy za zakazan¹ praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê uznaje nadu¿ywanie przez przedsiêbiorcê posiadanej
na rynku w³aœciwym pozycji dominuj¹cej poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub
rozwoju konkurencji. PKP S.A. nie maj¹, zdaniem S¹du, pozycji dominuj¹cej na rynku organizowania us³ug przewozów taksówkowych.
Nie œwiadcz¹ bowiem us³ug tego rodzaju ani ich nie organizuj¹. Wyraz „organizowaæ” oznacza „uk³adaæ w pewne formy,
podporz¹dkowywaæ normom, wprowadzaæ do czegoœ ³ad”. PKP S.A. nie jest dzia³aj¹cym na rynku w³aœciwym przedsiêbiorc¹
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), albowiem za
ewentualne „organizowanie” us³ug przewozów taksówkowych nie pobiera zap³aty. Udostêpnia jedynie teren, którego jest wieczystym
u¿ytkownikiem, podmiotom œwiadcz¹cym us³ugi przewozowe. Wynagradzana jest dzier¿awa, a nie organizowanie us³ug.
W ocenie S¹du, brak jest podstaw do zawê¿ania rynku w³aœciwego do rejonu jednego dworca kolejowego. Wyznaczaj¹c rynek
produktowy, nale¿y braæ pod uwagê inne tak¿e, poza lokalizacj¹ postojów taksówkowych, formy organizowania przewozów.
Bezsprzecznie organizatorami us³ug tego rodzaju s¹ np. operatorzy „radio - taxi”. Powód nie przestawi³ ¿adnych dowodów, które
œwiadczy³yby o tym, ¿e postoju ogólnodostêpnego przy ul. Chmielnej nie mo¿na uznaæ za substytutywny w stosunku do postoju przy
hali Dworca PKP. Nadto, za ograniczeniem podmiotowym przetargu do oferentów bêd¹cych osobami prawnymi przemawia, zdaniem
S¹du, koniecznoœæ zapewnienia na tym terenie czystoœci, porz¹dku i bezpieczeñstwa. Dla podró¿nych korzystaj¹cych z us³ug PKP i dla
PKP jako przewoŸnika nie jest bez znaczenia jakoœæ œwiadczonych us³ug taksówkowych oraz mo¿liwoœæ jej kontroli.
Izba Gospodarcza W³aœcicieli Prywatnych Taksówek Osobowych zaskar¿y³a ten wyrok kasacj¹. Wskazuj¹c jako podstawê kasacji
naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 24 lutego 1990 r., a tak¿e
art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r., wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku i orzeczenie o uznanie
praktyki PKP S.A. „polegaj¹cej na wyra¿eniu - poprzez og³oszenie przetargu, w którym mog¹ wzi¹æ udzia³ jedynie osoby prawne
prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie prowadzenia us³ug taksówkowych - woli ograniczenia dostêpu do rynku przewozów
taksówkowych na Dworcu Kolejowym W. - za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazanie zaniechania PKP S.A. w W. ww. praktyki”,
ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Zdaniem pe³nomocnika strony skar¿¹cej, dokonana przez S¹d analiza prawna ustalonego stanu faktycznego jest powierzchowna,
a wyprowadzone wnioski niekonsekwentne i wewnêtrznie sprzeczne. Nie jest trafne stanowisko, ¿e PKP nie œwiadczy us³ug na rynku
przewozów taksówkowych i organizowania rynku ich œwiadczenia. Celem i skutkiem zorganizowania przetargu by³o wy³¹cznie
zorganizowanie rynku przewozów taksówkowych. W regulaminie przetargu okreœlono bowiem rodzaj dzia³alnoœci, dzier¿awców
(obowi¹zek œwiadczenia us³ug taksówkowych) i zastosowano w odniesieniu do nich kryterium podmiotowe, ograniczaj¹c udzia³
uczestników przetargu do osób prawnych. Nietrafnie przyj¹³ S¹d, ¿e PKP nie zajmuje pozycji dominuj¹cej na rynku „organizowania
us³ug przewozów taksówkowych na terenie znajduj¹cym siê w bezpoœredniej bliskoœci Dworca PKP W.” S¹d wadliwie odczyta³
pojêcie rynku relewantnego. Jest nim w rozpoznawanej sprawie mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug w sposób standardowy. W³¹czenie
w to pojêcie œwiadczenia tych¿e us³ug w innym systemie, np. „radio - taxi”, jest b³êdne. Nadto, postój przy Chmielnej nigdy nie by³
substytutywny w stosunku do parkingu przy hali Dworca PKP W. Potwierdzeniem oceny, ¿e analiza prawna ustalonego stanu
faktycznego jest sp³ycona s¹ „publicystyczne” wywody o wy¿szoœci us³ug œwiadczonych przez osoby prawne nad œwiadczonymi
przez osoby fizyczne.
W odpowiedzi na kasacjê pozwany wniós³ o jej oddalenie. Warunkiem zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy (poprzednio art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej) jest posiadanie przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym. Prezes Urzêdu
podtrzyma³ swoje stanowisko, ¿e PKP S.A. organizuje œwiadczenie us³ug przewozu taksówkowego wokó³ Dworca W. Nie ma jednak
na tym rynku pozycji dominuj¹cej. Z punktu widzenia przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi przewozowe postój przy ul. Chmielnej,
znajduj¹cy siê w gestii Gminy, jest substytutem w stosunku do postoju przy Dworcu.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
11
Zgodnie z art. 393 §1 Kpc, S¹d Najwy¿szy rozpoznaje sprawê w granicach zaskar¿enia kasacj¹ oraz jej podstaw. Jako podstawê
1
kasacji pe³nomocnik strony skar¿¹cej powo³a³ jedynie naruszenie prawa materialnego (art. 393 pkt 1 Kpc). W tej sytuacji ustalenia
stanowi¹ce faktyczn¹ podstawê rozstrzygniêcia zawartego w zaskar¿onym wyroku nale¿y uznaæ za niewadliwe. Rozpoznaj¹c kasacjê,
11
S¹d Najwy¿szy jest nimi zwi¹zany (art. 393 § 2 Kpc). W niniejszej sprawie dotyczy to zw³aszcza ustalenia rynku produktowo i
geograficznie relewantnego, a tak¿e podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na tym rynku. Kasacja tymczasem jest w przewadze
wynikaj¹c¹ z „w³asnej” oceny dowodów polemik¹ z ustaleniami S¹du.
Przedmiotem postêpowania kasacyjnego mo¿e byæ jedynie zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis ten jest odpowiednikiem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, który obowi¹zywa³ w chwili zg³oszenia przez Izbê Gospodarcz¹
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W³aœcicieli Prywatnych Taksówek Osobowych wniosku do Prezesa Urzêdu (15 maja 2000 r.). W takim te¿ zakresie sprawa by³a
rozpoznawana w postêpowaniu administracyjnym, a nastêpnie przez S¹d Antymonopolowy. Wobec tego kasacyjny zarzut naruszenia
art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy nale¿y uznaæ za bezprzedmiotowy.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym w celu przeciwdzia³ania
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji. Przepisy dotycz¹ce zakazu stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê odnosz¹ siê do dzia³alnoœci przedsiêbiorców funkcjonuj¹cych na tym samym rynku produktowym, a wiêc
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tego samego lub zbli¿onego rodzaju.
Rynek w³aœciwy w rozpoznawanej sprawie to, wedle ustalenia S¹du, w aspekcie asortymentowym (przedmiotowym) - „rynek
organizowania us³ug przewozów taksówkowych”; w aspekcie geograficznym zaœ - nie tylko, jak przyj¹³ Prezes Urzêdu, „teren
znajduj¹cy siê w bezpoœredniej bliskoœci Dworca PKP W.”, lecz obszar poza rejon ten wykraczaj¹cy. Zasadnicz¹ kwesti¹ dla
rozstrzygniêcia sprawy by³o jednak nie tyle okreœlenie w³aœciwego rynku organizowania us³ug przewozów taksówkowych, ile ustalenie
czy PKP S.A. s¹ przedsiêbiorc¹ dzia³aj¹cym na tak okreœlonym przedmiotowo rynku. S¹d Najwy¿szy podziela pogl¹d prawny wyra¿ony
w motywach zaskar¿onego wyroku, ¿e PKP S.A. nie jest przedsiêbiorc¹ dzia³aj¹cym na rynku produktowym „organizowania us³ug
przewozów taksówkowych”. Przez przedsiêbiorcê na gruncie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie siê,
co do zasady, przedsiêbiorcê zdefiniowanego w ustawie z 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (art. 4 pkt 1 ustawy).
Wed³ug art. 2 ustawy Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorc¹ jest „osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoœci
prawnej spó³ka prawa handlowego, która zawodowo, we w³asnym imieniu podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹” (ust. 2),
czyli zarobkow¹ dzia³alnoœæ, miêdzy innymi us³ugow¹, wykonywan¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y (ust. 1). Spó³ka PKP nie œwiadczy
w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ci¹g³y us³ug przewozów taksówkowych, ani takich us³ug nie organizuje. Jej
dzia³anie polega wy³¹cznie na udostêpnieniu terenu, którego jest u¿ytkownikiem wieczystym, podmiotom œwiadcz¹cym
i organizuj¹cym us³ugi przewozowe. Otrzymuje czynsz za dzier¿awê gruntu, a nie za organizowanie przewozów taksówkowych
(zbli¿one stanowisko z podobn¹ argumentacj¹ zaj¹³ S¹d Antymonopolowy w Warszawie w sprawie o stosowanie praktyk
monopolistycznych przez PLL „Lot” w konsekwencji „zorganizowania” œwiadczenia obs³ugi taksówkowej lotniska w W. - wyrok z dnia
26 marca 2003 r., XVII Ama 35/02). Organizowanie przetargów ukierunkowanych na wy³anianie dzier¿awców na zasadach wy³¹cznoœci,
chocia¿by nawet prowadzi³o to do eliminowania z rynku us³ug innych przedsiêbiorców, nie mo¿e byæ kwalifikowane jako stosowanie
praktyk monopolistycznych (por. - w odniesieniu do us³ug elektroenergetycznych - wyrok z dnia 19 lutego 2001 r., XVII Ama 58/00).
Skoro zatem PKP S.A. nie jest przedsiêbiorc¹ dzia³aj¹cym na rynku organizowania przewozów taksówkowych, nie mo¿e zajmowaæ na
tym rynku jakiejkolwiek, a nie tylko dominuj¹cej pozycji. Dlatego te¿ art. 8 ustawy z 15 grudnia 2000 r. nie mia³ i nie móg³ mieæ w sprawie
zastosowania. Tym samym zarzut naruszenia tego przepisu przez b³êdn¹ jego wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie jest oczywiœcie
bezzasadny.
Podniesiony w kasacji zarzut niekonsekwencji S¹du nie jest trafny. Jakkolwiek uzasadnienie zaskar¿onego wyroku jest
fragmentami chaotyczne i ma³o przejrzyste, wynika z niego bez w¹tpienia, ¿e czêœæ zawartego w nim wywodu prawnego ma charakter
„warunkowy”. A zatem, PKP S.A. nie jest przedsiêbiorc¹ dzia³aj¹cym na rynku organizowania us³ug przewozów taksówkowych
i dlatego rozwa¿anie jego pozycji na tym rynku jest bezprzedmiotowe. Gdyby jednak pojmowaæ rynek „organizowania us³ug
przewozów taksówkowych” nie w sposób prawny, lecz potoczny i przyj¹æ, ¿e Spó³ka PKP jest uczestnikiem tego rynku, nie mia³aby
ona na takim rynku, uwzglêdniaj¹c jego aspekt geograficzny, pozycji dominuj¹cej.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie S¹d Najwy¿szy orzek³ jak w sentencji. [...]
314
WYROK
z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 19/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z powództwa Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze 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 9 marca 2004 r., kasacji strony pozwanej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lutego 2003 r., sygn. akt XVII Ama 39/02,
1. zmienia zaskar¿ony wyrok w ten sposób, ¿e oddala odwo³anie,
2. zas¹dza od powoda na rzecz pozwanego 900 z³ (s³ownie: dziewiêæset z³otych) tytu³em kosztów postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem Urzêdu) decyzj¹ nr DDF-76/01 z dnia 11 grudnia 2001
r., wydan¹ na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 zwan¹ dalej ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów), na³o¿y³ na Przedsiêbiorstwo Pañstwowe 'Porty
Lotnicze' w W. (zwane dalej PP 'Porty Lotnicze') karê pieniê¿n¹ w kwocie 7.708,80 z³, wobec niewykonania w terminie obowi¹zku
zg³oszenia zamiaru koncentracji polegaj¹cego na przejêciu przez PP 'Porty Lotnicze' kontroli nad spó³k¹ Port Lotniczy SzczecinGoleniów Sp. z o.o. (zwan¹ dalej PL Szczecin - Goleniów). W uzasadnieniu tej decyzji Prezes Urzêdu stwierdzi³ w szczególnoœci, ¿e: po
pierwsze - w dniu 31 paŸdziernika 2000 r. PP 'Porty Lotnicze', stosownie do art. 11 obowi¹zuj¹cej wówczas (obowi¹zuj¹cej do dnia
31 marca 2001 r.) ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów
(Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm. zwan¹ dalej ustaw¹ o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym), zg³osi³y Prezesowi
Urzêdu zamiar ³¹czenia przedsiêbiorców, polegaj¹cy na objêciu przez PP 'Porty Lotnicze' udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki PL
Szczecin - Goleniów w liczbie powoduj¹cej przekroczenie 50% g³osów na zgromadzeniu wspólników i wobec tego zg³oszenia organ
antymonopolowy nie zg³osi³ zastrze¿enia (art. 11a ust. 3 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym); po drugie nastêpnie, w wyniku analizy dokumentów przedstawionych organowi antymonopolowemu przez PP 'Porty Lotnicze', okaza³o siê, i¿
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zamiar podwy¿szenia kapita³u PL Szczecin - Goleniów zosta³ wyra¿ony w uchwale zgromadzenia wspólników tej spó³ki z dnia
15 czerwca 2000 r., czyli (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym) w danym wypadku
zg³oszenia do organu antymonopolowego nale¿a³o dokonaæ najpóŸniej w dniu 29 czerwca 2000 r.; oznacza³o to, ¿e zg³oszenie
dokonane dopiero w dniu 31 paŸdziernika 2000 r. nast¹pi³o z naruszeniem wymaganego ustaw¹ terminu; po trzecie - w tej sytuacji,
maj¹c na uwadze to, ¿e: (a) w dniu 1 kwietnia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz to, ¿e
(b) zamiar objêcia przez PP 'Porty Lotnicze' udzia³ów w kapitale zak³adowym PL Szczecin - Goleniów spe³nia przes³anki art. 12 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, natomiast nie spe³nia ¿adnej z przes³anek art. 13 tej ustawy, na podstawie których
przedsiêbiorca jest zwolniony z obowi¹zku dokonania w okreœlonym terminie zg³oszenia o tym fakcie do organu antymonopolowego Prezesa Urzêdu na podstawie art. 44 w zwi¹zku z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wszcz¹³ wobec PP
'Portów Lotniczych' stosowne postêpowanie w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej za niewykonanie obowi¹zku dokonania zg³oszenia
zamiaru koncentracji kapita³u polegaj¹cego w danym wypadku na przejêciu kontroli nad PL Szczecin - Goleniów i karê tê na PP 'Porty
Lotnicze' na³o¿y³.
W odwo³aniu PP 'Porty Lotnicze' od powy¿szej decyzji Prezesa Urzêdu (nr DDF-76/01) z dnia 11 grudnia 2001 r. powód przyzna³, ¿e
uchybi³ okreœlonemu w przepisach uprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym obowi¹zkowi
zg³oszenia zamiaru ³¹czenia przedsiêbiorstw, zarzucaj¹c równoczeœnie, ¿e: po pierwsze - wobec utraty mocy obowi¹zuj¹cej tej ustawy
w dniu 31 marca 2001 r. jedynie stosowna norma intertemporalna mog³a zezwoliæ na wymierzenie kary na podstawie przepisów tej
ustawy, a tymczasem norma taka nie zosta³a ustanowiona; po drugie - w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów obowi¹zek
zg³oszenia zamiaru koncentracji zosta³ okreœlony w sposób odmienny od analogicznego obowi¹zku zg³oszenia wynikaj¹cego
z uprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym, a przy tym przepis art. 101 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów wyraŸnie stanowi, ¿e karê nak³ada siê, gdy przedsiêbiorca „nie wykonuje obowi¹zku zg³oszenia zamiaru
koncentracji, o którym mowa w art. 12” (tej ustawy); w opinii odwo³uj¹cego siê wynika st¹d, ¿e nie jest mo¿liwe na³o¿enie kary
pieniê¿nej na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za niewykonanie przez przedsiêbiorcê
obowi¹zku zg³oszenia zamiaru ³¹czenia przedsiêbiorców, o którym by³a mowa w art. 11 poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym; pogl¹d odmienny prowadzi³by bowiem do wstecznego zastosowania art. 101
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a to by³oby sprzeczne z art. 2 Konstytucji RP.
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 10 lutego 2003 r., (XVII Ama 39/02)
w wyniku rozpoznania powy¿szego odwo³ania PP 'Porty Lotnicze', zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê nr DDF-76/2001 r. z dnia 11 grudnia 2001
r. w ten sposób, ¿e „otrzymuje on (winno byæ: 'ona' dop.) brzmienie: 'umorzyæ postêpowanie administracyjne' i zas¹dzi³ od Skarbu
Pañstwa - Prezesa Urzêdu na rzecz PP 'Porty Lotnicze' koszty postêpowania.
W uzasadnieniu tego wyroku S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e po pierwsze - hipoteza art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów: „nie zawiera zatem abstrakcyjnego opisu zachowania siê (niewykonanie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru
koncentracji), ale odnosi siê do naruszenia obowi¹zku wynikaj¹cego z konkretnego przepisu ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Zastosowanie art. 101 ust. 1 pkt 1 powy¿szej ustawy jest wiêc mo¿liwe wy³¹cznie w przypadku naruszenia art. 12 tej
ustawy. Naruszenie zaœ art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mo¿liwe by³o najwczeœniej po wejœciu w ¿ycie ustawy,
a wiêc po dniu 1 kwietnia 2001 r. Kwestionowane przez pozwanego zachowanie siê mia³o miejsce wczeœniej.”; po drugie - art. 118
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e wchodzi ona w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r. (z wyj¹tkiem art. 41, który
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.); ustawa nie przewiduje ¿adnych odstêpstw od tej zasady - jedynie art. 113 tej ustawy
stanowi, ¿e „postêpowania administracyjne wszczête na podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym prowadzi siê na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; po trzecie - S¹d podkreœli³,
i¿: „Zwa¿yæ nale¿a³o ponadto, ¿e skoro w wyniku wejœcia w ¿ycie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uleg³y zmianie
ustawowe granice wymiaru kary, to dla stosowania póŸniejszej ustawy do naruszeñ przepisów ustawy poprzednio obowi¹zuj¹cej,
które mia³o miejsce pod jej rz¹dami, niezbêdny by³by przepis przejœciowy, zakazuj¹cy wymierzania kary surowszej od tej, któr¹ mo¿na
wymierzyæ w czasie, gdy czyn zagro¿ony kar¹ zosta³ pope³niony. Obowi¹zek taki wynika bowiem z art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci” (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
W kasacji od powy¿szego wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie z dnia 10 lutego 2002 r. Prezes Urzêdu jako strona pozwana
zarzuci³: b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „wskutek
przyjêcia, ¿e przepis ten nie mo¿e mieæ zastosowania do stanów faktycznych zaistnia³ych przed wejœciem w ¿ycie ustawy o ochronie
konkurencji konsumentów, tj. przyjêcie, ¿e nie stanowi on podstawy prawnej na³o¿enia kary pieniê¿nej z tytu³u niedope³nienia przez
przedsiêbiorcê w terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, które mia³o miejsce w czasie obowi¹zywania ustawy z dnia
24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym (...)”.
Równoczeœnie, w opinii Prezesa Urzêdu, okolicznoœciami uzasadniaj¹cymi przyjêcie kasacji do rozpoznania s¹ wystêpuj¹ce
w niniejszej sprawie.
Po pierwsze - istotne zagadnienie prawne, które sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie: „czy w istniej¹cym stanie prawnym, tj.
pod rz¹dami nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, istnieje podstawa prawna do nak³adania kar pieniê¿nych z tytu³u
niezg³oszenia zamiaru koncentracji w terminie, które mia³o miejsce pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy
antymonopolowej.” Co wiêcej, skoro: „W nowej ustawie zamieszczono przepisy intertemporalne dotycz¹ce zagadnieñ procesowych
(w art. 113 tej ustawy), nie zamieszczono natomiast przepisów intertemporalnych dotycz¹cych zagadnieñ materialnoprawnych.”, to
zasadne wydaj¹ siê tak¿e i kolejne pytania o to: „czy funkcja norm intertemporalnych sprowadza siê do rozstrzygania wy³¹cznie
problematyki kolizji norm oraz ewentualnego pozostawiania w mocy poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów, czy te¿ normy
intertemporalne pe³ni¹ funkcjê podstawy prawnej dla stosowania instytucji prawa materialnego (takich, jak np. w tej sprawie sankcji
penalnych)?”. W opinii Prezesa Urzêdu: „niezamieszczenie w nowej ustawie przez ustawodawcê przepisów intertemporalnych
dotycz¹cych zagadnieñ materialnoprawnych nie mo¿e byæ interpretowane jako brak podstawy prawnej dla sankcjonowania naruszeñ,
które mia³y miejsce pod rz¹dami poprzedniej ustawy (w sytuacji, gdy orzekanie ma miejsce w czasie obowi¹zywania ju¿ nowej
ustawy). Przepisy intertemporalne nie stanowi¹ podstawy rozstrzygniêcia. S¹ to jedynie przepisy wyra¿aj¹ce normy kolizyjne oraz
ewentualnie - jeœli taka jest wola ustawodawcy - przes¹dzaj¹ce o pozostawieniu w okreœlonym zakresie w mocy poprzednio
obowi¹zuj¹cych przepisów” (na co wskazuj¹ miêdzy innymi tak¿e dyspozycje § 30 ust. 2 pkt 3 oraz § 31 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki prawodawczej' - (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Niestety, podejmuj¹c
rozstrzygniêcie w rozpoznawanej sprawie S¹d Gospodarczy wyrazi³ w tej kwestii odmienny pogl¹d prawny, a przy tym „nie zaj¹³ siê
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w ogóle porównaniem zakresu odpowiednich norm w obydwu ustawach okreœlaj¹cych granice obowi¹zku zg³aszania zamiaru
koncentracji, a w konsekwencji te¿ zbadaniem, czy fakt niezg³oszenia zamiaru koncentracji w sytuacji opisanej w decyzji Prezesa
Urzêdu nale¿a³oby oceniæ jako bezprawne zaniechanie równie¿ w œwietle nowej ustawy. W decyzji Prezesa Urzêdu fakt takiej
'podwójnej' bezprawnoœci, zarówno w œwietle poprzedniej ustawy antymonopolowej, jak i nowej ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zosta³ wykazany”. S¹d Okrêgowy w ogóle nie rozwa¿y³ przy tym kwestii: „czy w tej konkretnej sprawie - zastosowania
przez Prezesa Urzêdu kary pieniê¿nej wobec PP 'Porty Lotnicze' naruszy³o zakaz, o którym mowa w art. 7 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka. W niniejszej sprawie (...) nie dosz³o do naruszenia tej zasady (...)”.
Po drugie - Potrzeba wyk³adni art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czy wskazanie w tym przepisie na
dyspozycjê art. 12 tej ustawy „nale¿y uznaæ (...) za przeszkodê dla na³o¿enia kary pieniê¿nej za naruszenie, które nast¹pi³o przed
wejœciem w ¿ycie tej ustawy, tj. pod rz¹dami poprzedniej ustawy, w której granice obowi¹zku zg³aszania zamiaru koncentracji
okreœlone by³y w art. 11”. W opinii Prezesa Urzêdu: „Odes³anie w przepisie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy do art. 12 nie mo¿e byæ
interpretowane jako generalne wy³¹czenie (od momentu wejœcia w ¿ycie nowej ustawy) mo¿liwoœci nak³adania kar pieniê¿nych
z tytu³u naruszeñ obowi¹zku zg³oszenia zamiaru, jakie mia³y miejsce pod rz¹dami poprzedniej ustawy. Porównanie przepisów obu
ustaw (art. 11 poprzedniej i art. 12 nowej ustawy) wskazuje wyraŸnie na ci¹g³oœæ generalnej normy nakazuj¹cej - przy spe³nieniu
ustawowych przes³anek - zg³aszania zamiaru koncentracji. Fakt ten przes¹dza o b³êdnym charakterze stanowiska opartego na
zanegowaniu podstaw dla nak³adania kar pieniê¿nych po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy z tytu³u naruszeñ tego obowi¹zku zaistnia³ych
pod rz¹dami poprzedniej ustawy. Nic nie wskazuje na to, by intencj¹ ustawodawcy by³o wprowadzenie swoistej abolicji czy amnestii
w odniesieniu do naruszeñ zaistnia³ych przed wejœciem w ¿ycie nowej ustawy”.
W uzasadnieniu kasacji Prezes Urzêdu zwróci³ ponadto uwagê i na to, ¿e: po pierwsze - zarówno w œwietle przepisów uprzednio
obowi¹zuj¹cej ustawy (art. 11 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym), jak i w œwietle przepisów nowej ustawy
(art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) PP 'Porty Lotnicze' mia³y obowi¹zek zg³oszenia zamiaru
koncentracji, zaœ naruszenie tego obowi¹zku by³o zagro¿one na³o¿eniem na przedsiêbiorstwo kary pieniê¿nej (art. 15a ust. 1 ustawy
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym oraz art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); po drugie w orzecznictwie s¹dowym utrwalonym na gruncie uprzednio obowi¹zuj¹cego stanu prawnego sformu³owany zosta³ pogl¹d prawny,
w myœl którego nawet brak skutków danego ³¹czenia na konkurencjê nie jest okolicznoœci¹ przemawiaj¹c¹ za powstrzymaniem siê
przez organ antymonopolowy od na³o¿enia kary pieniê¿nej za niezg³oszenie zamiaru ³¹czenia (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
7 stycznia 1999 r. - I CKN 184/99); po trzecie - w rozpoznawanej sprawie na PP 'Porty Lotnicze' zosta³a na³o¿ona kara pieniê¿na
„w wysokoœci 7.708,80 z³, podczas gdy maksymalna kara pieniê¿na jak¹ na podstawie poprzedniej ustawy mo¿na by³o wymierzyæ
temu przedsiêbiorcy z tytu³u naruszenia, którego siê dopuœci³ - przy uwzglêdnieniu zasad z art. 15 ust. 1 pkt 1 poprzedniej ustawy oraz
wysokoœci przychodu osi¹gniêtego przez tego przedsiêbiorcê w roku poprzedzaj¹cym rok wydania decyzji. A zatem w ¿adnym razie nie
mo¿na podzieliæ stanowiska, i¿ w niniejszej sprawie dosz³o do naruszenia zasady z art. 7 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka”;
po czwarte - prowadzi to do wniosku, ¿e: „W niniejszej sprawie nie dosz³o te¿ do naruszenia zasady lex retro non agit”, natomiast zgodnie z dyspozycj¹ art. 4 § 1 Kk - zosta³a zastosowana zasada dzia³ania ustawy z moc¹ wsteczn¹.
W konsekwencji, Prezes Urzêdu wnosi o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i oddalenie odwo³ania PP 'Porty Lotnicze' oraz
zas¹dzenie kosztów postêpowania na rzecz strony pozwanej, wzglêdnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy
S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i o zas¹dzenie na rzecz strony pozwanej kosztów postêpowania
kasacyjnego.
W odpowiedzi na kasacjê PP 'Porty Lotnicze' wnios³y o jej oddalenie i zas¹dzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów
postêpowania kasacyjnego.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
I. Obowi¹zuj¹ca do dnia 31 marca 2001 r. ustawa o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym stanowi³a:
a) w art. 11:
„1. Zamiar ³¹czenia przedsiêbiorców, w wypadkach okreœlonych w ust. 2 i 3, podlega zg³oszeniu Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dokonania czynnoœci, z któr¹ ustawa wi¹¿e ten obowi¹zek.
2. Wynikaj¹cy z ust. 1 obowi¹zek zg³oszenia zamiaru ³¹czenia dotyczy:
1) po³¹czenia przedsiêbiorców, których ³¹czna wartoœæ rocznej sprzeda¿y towarów w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym rok
zg³oszenia zamiaru ³¹czenia - przekracza 25 milionów euro”;
b) w art. 15a:
„1. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e w drodze decyzji na³o¿yæ na przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ do
wysokoœci:
1) 1% przychodu za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c niewykonania obowi¹zku zg³oszenia, o którym mowa w art. 11 (...)”.
Z kolei, obowi¹zuj¹ca pocz¹wszy od dnia 1 kwietnia 2001 r. (i aktualnie nadal) ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi:
a) w art. 12:
„1. Zamiar koncentracji podlega zg³oszeniu Prezesowi Urzêdu, je¿eli ³¹czny obrót przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji
w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zg³oszenia przekracza równowartoœæ 50.000.000 euro.
2. Obowi¹zek wynikaj¹cy z ust. 1 dotyczy zamiaru
1) (...)
2) przejêcia - poprzez nabycie lub objêcie akcji, innych papierów wartoœciowych, udzia³ów, ca³oœci lub czêœci maj¹tku lub
w jakikolwiek inny sposób - bezpoœredniej lub poœredniej kontroli nad ca³ym albo czêœci¹ jednego lub wiêcej przedsiêbiorców
przez jednego lub wiêcej przedsiêbiorców”;
b) w art. 101:
„1. Prezes Urzêdu nak³ada, w drodze decyzji, na przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ od
1.000 do 50.000 euro, je¿eli przedsiêbiorca ten, choæby nieumyœlnie:
1) nie wykonuje obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 12”.
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Porównanie przepisów obu wy¿ej wskazanych ustaw dowodzi ci¹g³oœci i konsekwencji regulacji prawnej w tym zakresie na
gruncie polskiego porz¹dku prawnego, która wyra¿a siê w tym, ¿e:
Po pierwsze - Obie ustawy zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorców do uprzedniego (ex ante) zg³aszania Prezesowi Urzêdu 'zamiaru ³¹czenia
przedsiêbiorców' (art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym) lub 'zamiaru koncentracji' (art. 12 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji), w wypadku spe³nienia siê ustawowo okreœlonej przes³anki prawnej, nawi¹zuj¹cej do
wartoœci obrotów maj¹cych podlegaæ ³¹czeniu (koncentracji) przedsiêbiorstw w roku poprzedzaj¹cym ich zamierzone po³¹czenie
(koncentracjê), które w poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawie odpowiadaæ mia³y wartoœci przekraczaj¹cej kwotê 25 milionów euro, zaœ
w aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie wartoœci przekraczaj¹cej kwotê dwukrotnie wy¿sz¹ - 50 milionów euro.
Po drugie - W obu te¿ ustawach naruszenie tego obowi¹zku, a wiêc niedokonanie uprzedniego zg³oszenia 'zamiaru' ³¹czenia
(koncentracji), zagro¿one zosta³o sankcj¹ kary pieniê¿nej nak³adanej w drodze decyzji Prezesa UOKiK, z tym ¿e:
a) na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym jej na³o¿enie w konkretnym wypadku
pozostawione zosta³o uznaniu Prezesa Urzêdu ('mo¿e w drodze decyzji na³o¿yæ'), natomiast na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów ma obowi¹zek na³o¿yæ ('nak³ada w drodze decyzji');
b) na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym Prezes Urzêdu móg³ na³o¿yæ karê pieniê¿n¹,
maj¹c¹ znamiona prawne tzw. kary biegn¹cej, w wysokoœci 1% przychodu za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c niewykonania obowi¹zku
zg³oszenia zamiaru ³¹czenia, czyli stosownie do okresu trwania naruszenia tego obowi¹zku; natomiast na podstawie art. 101 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znamiona tzw. kary rycza³towanej (wedle uznania organu) 'w wysokoœci stanowi¹cej
równowartoœæ od 1.000 - do 50.000 euro i to tak¿e w sytuacji, gdy przedsiêbiorca naruszy³ ten obowi¹zek choæby nieumyœlnie'.
Równoczeœnie, w art. 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca sformu³owa³ prawnoprocesow¹ normê
intertemporaln¹, wedle której: „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”.
Ustawodawca nie wprowadzi³ natomiast w tym zakresie do porz¹dku prawnego ¿adnej prawnomaterialnej normy intertemporalnej,
która wyraŸnie stanowi³aby, czy i na jakiej podstawie dopuszczalne jest na³o¿enie przez Prezesa Urzêdu kary pieniê¿nej, w sytuacji gdy
przedsiêbiorca naruszy³ obowi¹zek prawny (uprzedniego) dokonania zg³oszenia zamiaru ³¹czenia (koncentracji) w okresie
obowi¹zywania art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym,
a postêpowanie i wydanie przez Prezesa Urzêdu decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania art. 12
i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Brak wyraŸnej regulacji ustawowej w tym wzglêdzie, w sytuacji
gdy w grê wchodzi 'to¿samoœæ znamion ustawowych czynu zabronionego', a wiêc niedope³nienia przez przedsiêbiorcê obowi¹zku
dokonania (uprzedniego) 'zg³oszenia zamiaru ³¹czenia (koncentracji)', zagro¿onego sankcj¹ prawn¹ 'kary pieniê¿nej' zarówno na
podstawie przepisów dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym, jak i na podstawie aktualnie
obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (co œwiadczy o konsekwencji i ci¹g³oœci prawnej regulacji w kwestii
penalizacji tego typu zachowañ), nie pozwala na przyjêcie, i¿ racjonalna by³aby interpretacja, wedle której: brak wyraŸnej
materialnoprawnej normy intertemporalnej w tym zakresie oznacza, i¿ ustawodawca zak³ada³ w takim wypadku tzw. 'skutek
abolicyjny' wobec przedsiêbiorców, którzy dopuœcili siê naruszenia tego obowi¹zku pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy, nie
podlegaj¹ wiêc karze wobec wejœcia w ¿ycie nowej ustawy. Konstatacja taka by³aby tak¿e sprzeczna z konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa
prawnego (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasad¹ równoœci wobec prawa (art. 32 Konstytucji), skoro na gruncie obowi¹zuj¹cego porz¹dku
prawnego zachowanie takie (niedokonanie uprzedniego zg³oszenia zamiaru ³¹czenia - koncentracji przedsiêbiorstw) by³o dotychczas
i jest nadal nieprzerwanie penalizowane (czyn taki nie uleg³ 'depenalizacji').
St¹d, poszukuj¹c odpowiedzi na sformu³owane wy¿ej pytanie (czy i na jakiej podstawie) dopuszczalne jest na³o¿enie przez Prezesa
Urzêdu kary pieniê¿nej w sytuacji, gdy przedsiêbiorca naruszy³ obowi¹zek prawny dokonania zg³oszenia zamiaru ³¹czenia - koncentracji
w okresie obowi¹zywania art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym,
a postêpowanie w sprawie wydania przez Prezesa Urzêdu decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania
art. 12 i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e w odniesieniu do
porównywalnych sytuacji prawnych, na gruncie polskiego porz¹dku prawnego ustawodawca nakaza³ stosowanie nastêpuj¹cej
prawnomaterialnej regu³y miêdzyczasowej (intertemporalnej): „Je¿eli w czasie orzekania obowi¹zuje ustawa inna ni¿ w czasie
pope³nienia przestêpstwa, stosuje siê ustawê now¹, jednak¿e nale¿y stosowaæ ustawê obowi¹zuj¹c¹ poprzednio, je¿eli jest
wzglêdniejsza dla sprawcy” (art. 4 § 1 Kk) oraz „Je¿eli w czasie orzekania obowi¹zuje ustawa inna ni¿ w czasie pope³nienia
wykroczenia, stosuje siê ustawê now¹, jednak¿e nale¿y stosowaæ ustawê obowi¹zuj¹c¹ poprzednio, je¿eli jest wzglêdniejsza dla
sprawcy” (art. 2 § 1 Kodeksu wykroczeñ). Jakkolwiek bowiem naruszenie przez przedsiêbiorcê obowi¹zku prawnego dokonania
(uprzedniego) 'zg³oszenia zamiaru ³¹czenia (koncentracji)' w ¿adnym razie nie posiada znamion normatywnych przestêpstwa (art. 7 Kk),
ani nawet (œciœle rzecz ujmuj¹c) wykroczenia (art. 1 Kodeksu wykroczeñ), to jednak na podstawie przywo³anych tu regulacji prawnych
(obowi¹zuj¹cych w porównywalnych sytuacjach w odniesieniu do przestêpstw lub wykroczeñ) mo¿na w sposób racjonalny ustaliæ,
jakie uzasadnienie aksjologiczne leg³o u podstaw norm prawnych postêpowania, które przyjmowane jest na gruncie polskiego
porz¹dku prawnego przez ustawodawcê w tego rodzaju sytuacjach. W konsekwencji, w drodze rozumowania per analogiam iuris,
nale¿y tê sam¹ regu³ê zastosowaæ równie¿ w odniesieniu do rozwa¿anego przypadku, co prowadzi do wniosku, ¿e: w sytuacji, gdy
przedsiêbiorca naruszy³ obowi¹zek prawny dokonania (uprzedniego) zg³oszenia zamiaru ³¹czenia (koncentracji) w okresie
obowi¹zywania art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym,
a postêpowanie w sprawie wydania przez Prezesa Urzêdu decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania
art. 12 i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to Prezes Urzêdu podejmuj¹c decyzjê w sprawie na³o¿enia
kary pieniê¿nej na tego przedsiêbiorcê 'powinien zastosowaæ ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ¿e ustawa
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym by³a wzglêdniejsza dla przedsiêbiorcy'.
II. W rozpoznawanej sprawie, strona powodowa nie kwestionowa³a prawid³owoœci dokonanych w toku postêpowania ustaleñ
faktycznych uzasadniaj¹cych wydanie przez Prezesa Urzêdu decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej. Z kolei, S¹d Okrêgowy
w Warszawie w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku podzieli³ pogl¹d prawny prezentowany w odwo³aniu strony pozwanej, ¿e
w sytuacji, gdy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów brak jest materialnoprawnej normy intertemporalnej dotycz¹cej
stosowania przepisów o nak³adaniu kary pieniê¿nej przez Prezesa Urzêdu, w danym wypadku nie by³o dopuszczalne wymierzenie tej
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kary ani na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z tej przyczyny, ¿e ustawa ta nie obowi¹zywa³a
w dacie naruszenia przez stronê powodow¹ obowi¹zku dokonania (uprzedniego) 'zg³oszenia zamiaru ³¹czenia (koncentracji)', ani te¿ na
podstawie art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym, skoro w dacie wydawania przez Prezesa
Urzêdu decyzji w tej sprawie nie obowi¹zywa³a ju¿ ustawa o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym. Otó¿, rozstrzygniêcie to
okaza³o siê nietrafne, bowiem zaskar¿ony wyrok opiera³ siê na b³êdnym za³o¿eniu, ¿e skoro w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów nie zosta³a wyraŸnie sformu³owana materialnoprawna norma intertemporalna, która dawa³aby jednoznaczn¹
odpowiedŸ na pytanie, czy w danym wypadku podstaw¹ prawn¹ wymierzenia kary pieniê¿nej przez Prezesa Urzêdu powinien byæ art.
15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym, czy te¿ art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, to - w opinii S¹du Okrêgowego w Warszawie - Prezes Urzêdu w ogóle nie móg³ wymierzyæ stronie powodowej kary
pieniê¿nej. S¹d Okrêgowy w Warszawie stwierdzi³ ponadto w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku w tym kontekœcie, ¿e: „niezbêdny
by³by przepis przejœciowy, zakazuj¹cy wymierzania kary surowszej od tej, któr¹ mo¿na by³o wymierzyæ w czasie, gdy czyn zagro¿ony
kar¹ zosta³ pope³niony. Obowi¹zek taki wynika bowiem z art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).” Tymczasem rozstrzygniêcie powy¿sze nie jest trafne, poniewa¿ S¹d Okrêgowy w Warszawie nie
wzi¹³ pod uwagê, ¿e w danym wypadku:
Po pierwsze - Wobec braku w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wyraŸnie sformu³owanej, materialnoprawnej normy
intertemporalnej, nale¿a³o - w drodze rozumowania per analogiam iuris - zastosowaæ zasadê, wedle której w sytuacji,
gdy przedsiêbiorca naruszy³ obowi¹zek dokonania (uprzedniego) zg³oszenia zamiaru ³¹czenia (koncentracji) w okresie obowi¹zywania
art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym, a postêpowanie w sprawie
wydania przez Prezesa Urzêdu decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania art. 12 i art. 101 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to Prezes Urzêdu podejmuj¹c decyzjê w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na tego
przedsiêbiorcê 'powinien zastosowaæ ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ¿e ustawa o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym by³a wzglêdniejsza dla przedsiêbiorcy', poniewa¿ w danym wypadku nie mo¿na racjonalnie przyj¹æ, jakoby
ustawodawca zak³ada³ dopuszczalnoœæ tzw. 'skutku abolicyjnego' wobec przedsiêbiorców, którzy dopuœcili siê naruszenia tego
obowi¹zku pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy tylko z tej przyczyny, ¿e w miêdzyczasie wesz³a w ¿ycie nowa ustawa, skoro
na gruncie obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego zachowanie takie zarówno po rz¹dami poprzedniej ustawy, jak i pod rz¹dami nowej
ustawy by³o i jest nadal poddane nieprzerwanie penalizacji (tzn. czyn taki nie uleg³ ,depenalizacji').
Po drugie - Nale¿y równoczeœnie stwierdziæ, ¿e w rozpoznawanej sprawie na³o¿ona decyzj¹ Prezesa Urzêdu wydan¹ na podstawie
art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kara pieniê¿na (wysokoœci 2.000 euro, czyli w przeliczeniu
w kwocie: 7.708,80 z³) w ¿adnym razie nie jest surowsza ani¿eli kara pieniê¿na, jak¹ za ten sam czyn, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów móg³ na³o¿yæ na podstawie uprzednio obowi¹zuj¹cego art. 15a ust. 1 pkt I ustawy o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym.
Po trzecie - W konsekwencji, wydana na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej decyzja Prezesa Urzêdu z dnia
11 grudnia 2001 r. w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na PP 'Porty Lotnicze' nie naruszy³a tak¿e art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci, który stanowi, i¿: „Nikt nie mo¿e byæ uznany za winnego pope³nienia czynu polegaj¹cego na
dzia³aniu lub zaniechaniu dzia³ania, który wed³ug prawa wewnêtrznego lub miêdzynarodowego nie stanowi³ czynu zagro¿onego kar¹
w czasie jego pope³nienia. Nie bêdzie równie¿ wymierzona kara surowsza od tej, któr¹ mo¿na by³o wymierzyæ w czasie, gdy czyn
zagro¿ony kar¹ zosta³ pope³niony.”
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, S¹d Najwy¿szy orzek³ jak w sentencji. [...]
315
WYROK
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Krajowej Rady Notarialnej w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 28/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Krajowej Rady Notarialnej 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 pozwanej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 14 maja 2003 r., sygn. akt XVII Ama 55/02, uchyla zaskar¿ony wyrok i przekazuje sprawê S¹dowi Okrêgowemu
w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania i rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania
kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem Urzêdu) decyzj¹ nr DDF-31/02 z dnia 20 maja 2002 r.
wydan¹ na podstawie art. 9 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm., zwanej dalej ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów, uzna³ za „praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê zawarcie porozumienia, polegaj¹cego na zamieszczeniu w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza (zwanym dalej
Kodeksem Etyki), wprowadzonym w drodze uchwa³y Nr 19/97 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r., postanowienia
§ 26 pkt 2 uznaj¹cego przyci¹ganie klientów poprzez proponowanie ni¿szego wynagrodzenia za us³ugi notarialne za przejaw
nieuczciwej konkurencji i szczególnie ra¿¹cy jej przypadek” i nakaza³ zaniechanie tej praktyki oraz na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na³o¿y³ na Krajow¹ Radê Notarialn¹ karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 36.000 z³ p³atn¹ do
bud¿etu pañstwa. W uzasadnieniu tej decyzji Prezes Urzêdu stwierdzi³ w szczególnoœci, ¿e zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.), zwanej dalej „Prawo o notariacie”, notariuszowi
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za dokonanie czynnoœci notarialnych przys³uguje wynagrodzenie okreœlone na podstawie umowy ze stronami czynnoœci, nie wy¿sze
ni¿ maksymalne stawki taksy notarialnej w³aœciwe dla danej czynnoœci, przy czym taksê notarialn¹ ustala w drodze rozporz¹dzenia
Minister Sprawiedliwoœci w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Notarialnej
(aktualnie: rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej - Dz. U. Nr 33, poz. 146 ze zm.).
Dlatego Prezes Urzêdu stan¹³ na stanowisku, ¿e: „nadanie (w ustawie i rozporz¹dzeniu) stawkom charakteru 'stawek maksymalnych'
oznacza, ¿e mo¿liwe jest negocjowanie przez klientów kancelarii notarialnych op³at ni¿szych ni¿ maksymalne”. Dlatego, wprowadzenie
w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki postanowienia uznaj¹cego 'przyci¹ganie klientów poprzez proponowanie przez notariuszy ni¿szego
wynagrodzenia za us³ugi notarialne za przejaw nieuczciwej konkurencji i szczególnie ra¿¹cy jej przypadek' pozostaje w sprzecznoœci nie
tylko z art. 5 Prawa o notariacie, lecz tak¿e z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którym wprowadzony
zosta³ zakaz porozumieñ, „których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji na rynku w³aœciwym”,
polegaj¹ce miêdzy innymi tak¿e na „ustalaniu bezpoœrednio lub poœrednio cen (…) zakupu lub sprzeda¿y towarów”. Zwa¿yæ przy tym
nale¿y, ¿e: a) w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „przedsiêbiorc¹” jest osoba fizyczna
wykonuj¹ca zawód we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek lub prowadz¹ca dzia³alnoœæ w ramach wykonywania takiego zawodu
(podobnie pojêcie „przedsiêbiorcy” definiuje tak¿e art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm., zwanej dalej ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) - w danym wypadku przedsiêbiorc¹ w tym
rozumieniu jest wiêc notariusz; b) art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e przez „zwi¹zek
przedsiêbiorców” rozumie siê izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców - czyli w danym wypadku zwi¹zkiem
takim jest Krajowa Rada Notarialna.
W wyniku odwo³ania Krajowej Rady Notarialnej, S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wyrokiem z dnia 14 maja 2003 r. (XVII Ama 55/02) zmieni³ decyzjê Prezesa Urzêdu nr DDF - 31/01 z dnia 20 maja 2002 r. w ten sposób,
¿e umorzy³ postêpowanie administracyjne oraz zas¹dzi³ od Prezesa Urzêdu na rzecz Krajowej Rady Notarialnej koszty postêpowania.
W uzasadnieniu tego wyroku S¹d Okrêgowy stwierdzi³ w szczególnoœci, ¿e jakkolwiek do Krajowej Rady Notarialnej mog¹ byæ
stosowane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to jednak - bior¹c pod uwagê okolicznoœæ, ¿e przedmiotem obrotu
pomiêdzy notariuszem i jego klientami s¹ us³ugi notarialne sporz¹dzone w formie dokumentów urzêdowych (art. 2 § 2 Prawa
o notariacie), rynek notarialny jest w pewnej mierze regulowany przepisami Prawa o notariacie i w zwi¹zku z tym nie jest w pe³ni
konkurencyjny (art. 4 § 1 i § 3 oraz art. 10 Prawa o notariacie), a wynagrodzenie za us³ugi notarialne regulowane jest tzw. taks¹ notarialn¹
ustalaj¹c¹ stawki maksymalne w drodze rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci (art. 5 Prawa o notariacie) - „zarzut stosowania
cenowej praktyki monopolistycznej zwi¹zany przedmiotowo z cenami regulowanymi wystêpuj¹cymi w badanym sektorze nie móg³
byæ skutecznie postawiony bez dokonania szczegó³owej wyk³adni jêzykowej budz¹cego w¹tpliwoœci konkretnego przepisu Kodeksu
Etyki oraz wyk³adni ca³oœci unormowania z nim zwi¹zanego pod k¹tem celu jego wprowadzenia”. Otó¿ w tej ostatniej kwestii
S¹d Okrêgowy wyrazi³ pogl¹d prawny zasadniczo odmienny, ani¿eli pogl¹d prawny wyra¿ony w zaskar¿onej decyzji Prezesa Urzêdu;
S¹d Okrêgowy stan¹³ bowiem na stanowisku, ¿e: po pierwsze - „§ 26 ust. 2 Kodeksu Etyki nie funkcjonuje 'w pró¿ni' - w oderwaniu
od ca³oœci wyodrêbnionego w tym akcie uregulowania obowi¹zków notariusza wobec innych notariuszy (§ 25 - 35 Kodeksu Etyki)”; po
drugie - podstawowym obowi¹zkiem notariusza jest wystrzeganie siê jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji (§ 25 Kodeksu
Etyki), czyli czynów o jakich mowa jest w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wiêc 'dzia³ania sprzecznego z prawem
lub dobrymi obyczajami, je¿eli zagra¿a ono lub narusza interes innego przedsiêbiorcy lub klienta'; w § 26 i § 27 Kodeksu Etyki okreœlone
zosta³y - zdaniem S¹du Okrêgowego - konkretne typy nieuczciwej konkurencji mog¹ce pojawiæ siê w praktyce wykonywania zawodu
przez notariusza; obejmuje to miêdzy innymi tak¿e „reklamê osobist¹ (§ 26 pkt 2 i § 27), przechwytywanie us³ug najkorzystniejszych
od strony pobieranego wynagrodzenia z u¿yciem poœredników oraz us³ug czêsto powtarzaj¹cych zlecanych przez konkretne organy
administracji i przedsiêbiorców (§ 26 pkt 1, 4 i 5). Z drugiej strony pozbywanie siê spraw uci¹¿liwych - pracoch³onnych
i niedochodowych (§ 26 pkt 8)”; zdaniem S¹du Okrêgowego: „Racjê ma odwo³uj¹ca siê Rada, podnosz¹c przy okazji,
¿e wzmiankowane wynagrodzenie oderwane jest od kalkulacji kosztów uzasadnionych, a czêsto te¿ od nak³adu pracy notariusza.
Takie za³o¿enie przyjête w taksie nieuchronnie prowadzi do tzw. subsydiowania skroœnego, ograniczanego jednak stawk¹ maksymaln¹
taksy.”; po trzecie - u¿yty w § 23 pkt 2 Kodeksu Etyki zwrot 'przyci¹ganie klientów' jest do tego stopnia niedookreœlony, i¿ uniemo¿liwia
ustalenie jego sensu. Jeœli bowiem zakazuje siê oferowania wynagrodzenia ni¿szego, to logika nakazuje przyjêcie punktu odniesienia
jakiegoœ innego 'wy¿szego' wynagrodzenia. Gdyby wynagrodzeniem 'wy¿szym' s³u¿¹cym do porównania mia³o byæ wynagrodzenie
wed³ug stawki taksy notarialnej w³aœciwej dla danej czynnoœci, to powinno byæ ono wprowadzone do treœci § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki”,
ale w³aœnie tego nie uczyniono; dlatego S¹d Okrêgowy stan¹³ na stanowisku, ¿e § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki nie ma treœci normatywnej
(jest 'norm¹ pust¹'). „Z tego wzglêdu obojêtna dla ustalenia jej treœci jest jakakolwiek interpretacja nawi¹zuj¹ca do 'wynagrodzenia
wy¿szego', skoro ono samo nie jest elementem tej treœci i jednoczeœnie brak jest odes³ania do pojêcia 'wynagrodzenia wy¿szego'
do innych aktów. Z tej przyczyny nie przekona³y S¹du do koncepcji wyra¿onej w decyzji ustalenia postêpowania administracyjnego
wskazuj¹ce na prowadzenie przez poszczególne izby notarialne kontroli dla sprawdzenia, czy notariusze nie nadu¿ywaj¹ prawa do
wynagrodzenia w stosunku do maksymalnego”. Dlatego te¿, zdaniem S¹du Okrêgowego: „bez znaczenia jest równie¿ powo³anie siê
przez Prezesa Urzêdu na zagro¿enie odpowiedzialnoœci¹ dyscyplinarn¹ nieprzestrzegania zawartego w nim zakazu. Niemo¿noœæ
ustalenia normatywnej treœci § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki czyni równoczeœnie bezprzedmiotowym te rozwa¿ania odwo³ania, wed³ug
których normy kodeksu, jako etyczne a nie prawne, nie podlegaj¹ ocenie pod k¹tem naruszenia ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. W tym miejscu S¹d zauwa¿a jednak, ¿e przepisy art. 4 pkt 4c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakazuj¹
oceniaæ z uwzglêdnieniem jej przepisów o zakazanych porozumieniach wszelkie uchwa³y lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub
ich organów statutowych. Gdyby nawet przyj¹æ, ¿e brzmienie § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki nawi¹zywa³o do 'wynagrodzenia wy¿szego', to
i tak S¹d nie odczytuje go tak, jak uczyniono to w zaskar¿onej decyzji. Zaproponowanie ni¿szego wynagrodzenia jest mo¿liwe przed
dokonaniem konkretnej czynnoœci notarialnej. Trudno wiêc broniæ pogl¹du, ¿e taka propozycja ma na celu przyci¹ganie klientów. S¹ oni
ju¿ bowiem niejako 'na miejscu', gotowi do zlecenia czynnoœci po negocjacjach cenowych lub bez ich prowadzenia. Tymczasem
przyci¹ganie klientów kojarzy siê po pierwsze - z aktywnym dzia³aniem notariusza poprzez reklamowanie swojej ofert cenowej, po
drugie - oferta taka z za³o¿enia kierowana jest nie do klienta ju¿ zdecydowanego co najmniej do negocjacji cenowych z notariuszem, ale
do wiadomoœci publicznej, a wiêc do klienta potencjalnego, wp³ywaj¹c na dokonanie przez niego wyboru notariusza w sposób
sprzeczny z uczciw¹ konkurencj¹”. W konsekwencji, S¹d Okrêgowy stan¹³ na stanowisku, ¿e w danym wypadku nie by³o podstawy
faktycznej do na³o¿enia na Radê kary pieniê¿nej (…)”.
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W kasacji od powy¿szego wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
14 maja 2003 r. pe³nomocnik Prezesa Urzêdu zarzuci³a naruszenie: po pierwsze - art. 233 § 1 oraz art. 328 § 2 Kpc „poprzez
niedokonanie wszechstronnej oceny materia³u dowodowego i przekroczenie zasady swobodnej oceny materia³u dowodowego,
zebranego przez Prezesa Urzêdu w postêpowaniu administracyjnym, w celu ustalenia istnienia antykonkurencyjnego porozumienia
polegaj¹cego na zamieszczeniu w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza postanowienia z § 26 pkt 2, a tak¿e poprzez brak wskazania
w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których S¹d odmówi³ mocy dowodowej dowodom zebranym w postêpowaniu
administracyjnym, co mia³o wp³yw na wynik postêpowania i doprowadzi³o do naruszenia prawa materialnego” - poniewa¿
„zastosowanie dostêpnych metod wyk³adni tego postanowienia, w tym tak¿e wyk³adni logicznej i systemowej, mo¿e prowadziæ tylko
do jednego wniosku, ¿e w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki nie mo¿e chodziæ o nic innego, jak tylko o wynagrodzenie ni¿sze od wynagrodzenia
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maksymalnego wed³ug stawek okreœlonych w powo³anym rozporz¹dzeniu”; po drugie - art. 479 § 3 Kpc oraz art. 11 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 67 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „przez wydanie orzeczenia zmieniaj¹cego decyzjê w ten sposób, ¿e oznacza³o
to umorzenie postêpowania administracyjnego, a wiêc z pominiêciem rozstrzygniêcia merytorycznego sprawy, podczas gdy treœæ
uzasadnienia wyroku wskazuje, i¿ S¹d de facto nie stwierdzi³ stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, co mia³o wp³yw na wynik
postêpowania”; po trzecie - art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dookreœlonego przez normê § 26 pkt 2 Kodeksu
Etyki, przez ich b³êdn¹ wyk³adniê bowiem przepis art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera okreœlenie
tzw. generalnej klauzuli stanowi¹cej podstawê oceny dzia³añ podejmowanych w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
jako czynów nieuczciwej konkurencji. Formu³owanie opisu jakiegokolwiek nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji wymaga
zatem analizy jego znamion z punktu widzenia art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. S¹d wspomnia³ o art. 3 ust. 1
tej ustawy, nie uwzglêdni³ jednak w swej analizie jego treœci i dokona³ wyk³adni postanowienia § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki w oderwaniu
od klauzuli generalnej.”; po czwarte - art. 5 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „przez jego niew³aœciwe zastosowanie
poprzez uznanie, i¿ dzia³anie Krajowej Rady Notarialnej, polegaj¹ce na zawarciu antykonkurencyjnego porozumienia polegaj¹cego
na zamieszczeniu postanowienia w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki, nie nosi znamion praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê”. W konsekwencji,
w kasacji sformu³owany zosta³ wniosek o uchylenie w ca³oœci zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu
w Warszawie - S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania oraz zas¹dzenie na rzecz Prezesa Urzêdu od
Krajowej Rady Notarialnej kosztów postêpowania kasacyjnego i postêpowania przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie wedle norm
przepisanych albo o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i oddalenie odwo³ania Krajowej Rady Notarialnej oraz zas¹dzenie na rzecz
Prezesa Urzêdu od Krajowej Rady Notarialnej kosztów postêpowania kasacyjnego i postêpowania przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie
wedle norm przepisanych. Równoczeœnie, pe³nomocnik Prezesa Urzêdu wskaza³a, ¿e okolicznoœci¹ uzasadniaj¹c¹ przyjêcie kasacji do
rozpoznania s¹ wystêpuj¹ce w tej sprawie istotne zagadnienia prawne, które wymagaj¹ rozstrzygniêcia, a mianowicie:
Po pierwsze - Koniecznoœæ odpowiedzi na pytanie, czy fakt zamieszczenia § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki postanowienia, w myœl którego
uznaje siê, ¿e 'przyci¹ganie klientów poprzez zaproponowanie ni¿szego wynagrodzenia' z tytu³u œwiadczenia us³ug notarialnych za
przejaw nieuczciwej konkurencji, bêd¹cy szczególnie ra¿¹cym jej przypadkiem - stanowi praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w postaci
porozumienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - jeœli zwa¿yæ, ¿e „niezale¿nie od
przyci¹gania klientów poprzez 'reklamowanie swojej oferty cenowej' istniej¹ przecie¿ inne sposoby przyci¹gania klientów.
O przyci¹ganiu klienta mo¿na mówiæ tak¿e wówczas, gdy notariusz, w toku dokonywania ustaleñ co do rodzaju czynnoœci, treœci
poszczególnych postanowieñ aktu notarialnego, a tak¿e wysokoœci op³aty - zgadza siê na ustalenie op³aty na poziomie ni¿szym ni¿ wg
stawki maksymalnej, co powoduje sfinalizowanie transakcji. Klient niezadowolony z odmowy obni¿enia wysokoœci op³aty mo¿e
opuœciæ kancelariê bez dokonania czynnoœci i udaæ siê do innej, je¿eli oczywiœcie bêdzie móg³ liczyæ na to, ¿e nie w ka¿dej kancelarii
notariusz za¿¹da op³aty maksymalnej. Szansê tak¹ mo¿e zapewniæ konkurencja na rynku us³ug notarialnych”.
Po drugie - Koniecznoœæ dokonania oceny treœci § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki z punktu widzenia art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, albowiem S¹d pomin¹³ ca³kowicie tê p³aszczyznê rozwa¿añ, a maj¹ one w niniejszej sprawie znaczenie
istotne z uwagi na fakt, ¿e dzia³ania opisane w tym postanowieniu uznane przecie¿ zosta³y w tym Kodeksie za czyn nieuczciwej
konkurencji”, przy czym w kasacji wyra¿ona zosta³a opinia, ¿e: „fakt okreœlenia przez Ministra Sprawiedliwoœci w rozporz¹dzeniu
maksymalnych stawek op³aty notarialnej, wyklucza zasadnoœæ uznania przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ dzia³añ polegaj¹cych na
proponowaniu przez notariuszy ich klientom op³aty na poziomie ni¿szym ni¿ próg wytyczony rozporz¹dzeniem Ministra
Sprawiedliwoœci - za czyn nieuczciwej konkurencji, natomiast uznanie takich dzia³añ przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ w uchwalonym
przez ni¹ Kodeksie Etyki za czyn nieuczciwej konkurencji i wprowadzenie tym samym zakazu pobierania wynagrodzenia ni¿szego,
stanowi³o zawarcie niedozwolonego porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy antymonopolowej, tj. praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy”.
W odpowiedzi na kasacjê Krajowa Rada Notarialna wnios³a o jej oddalenie, podzielaj¹c w ca³oœci pogl¹dy prawne wyra¿one przez
S¹d Okrêgowy w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku i podkreœlaj¹c w szczególnoœci, ¿e w rozpoznawanej sprawie: „Ustalony stan
faktyczny nie przystaje do hipotezy normy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a zatem nie mo¿na mówiæ
o jej naruszeniu”.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, co nastêpuje:
Krajowa Rada Notarialna, bêd¹ca reprezentantem samorz¹du notarialnego (art. 38 Prawa o notariacie), uchwa³¹ nr 19 z dnia
12 grudnia 1997 r., wydan¹ na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 Prawa o notariacie, przyjê³a Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, który
wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r. (§ 47 Kodeksu Etyki). W 'Preambule' Kodeksu Etyki zamieszczone zosta³o stwierdzenie,
wedle którego: „Notariat jest niezbêdnym uczestnikiem tworzenia i urzeczywistniania struktur prawnych wolnego rynku. (…)
Notariusz zapewnia stronom bezpieczeñstwo obrotu, a swoj¹ pracê wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosuj¹c przepisy
obowi¹zuj¹cego prawa i przestrzegaj¹c zasad etyki i praw cz³owieka oraz dbaj¹c o godnoœæ zawodu”, a w konsekwencji: po pierwsze
„Notariusz jest zobowi¹zany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a tak¿e zasad etyki zawodowej objêtych niniejszym
Kodeksem” (§ 1 Kodeksu Etyki), oraz po drugie „Naruszenie obowi¹zków wynikaj¹cych z zasad objêtych niniejszym Kodeksem
stanowi uchybienie powadze i godnoœci zawodu, za które notariusz odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 50 Prawa o notariacie.
(…)” (§ 4 Kodeksu Etyki). Natomiast w Rozdziale 4 Kodeksu Etyki, w którym okreœlone zosta³y 'Obowi¹zki notariusza wobec innych
notariuszy', trzy pierwsze przepisy stanowi¹, w szczególnoœci:
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„§ 25. Notariusz powinien kierowaæ siê zasad¹ lojalnoœci, ¿yczliwoœci i szacunku w stosunku do innych notariuszy, zachowuj¹c
wszak¿e prawo do oceny ich pracy, a zarazem wystrzegaj¹c siê jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej.
§ 26. Nieuczciwa konkurencje przejawia siê w szczególnoœci w:
faktycznym wspó³dzia³aniu z osobami, które zawodowo b¹dŸ w innej formie doprowadzaj¹ notariuszowi klientów; ra¿¹cym
naruszeniem zasady wolnego wyboru jest stosowanie odp³atnoœci wobec takich osób;
przyci¹ganie klientów poprzez zaproponowanie ni¿szego wynagrodzenia, co jest szczególnie ra¿¹cym przypadkiem
nieuczciwej konkurencji;
sta³ym stosowaniu, w zale¿noœci od przewidywanych przysz³ych korzyœci w³asnych, ni¿szych stawek wynagrodzenia
w odniesieniu do klientów lepiej sytuowanych materialnie, a wy¿szych - w odniesieniu do klientów gorzej sytuowanych;
monopolizowaniu korzystnych pod wzglêdem wynagrodzenia czynnoœci aktowych, przy wykorzystywaniu pomocy
przedstawicieli organów administracji i podmiotów gospodarczych;
aktywnej postawie notariusza zmierzaj¹cej do skupienia w rêku monopolu na powtarzaj¹ce siê czynnoœci aktowe, w których
stron¹ s¹ wskazane w pkt 4 organy i podmioty;
zabieganiu o klienta kosztem merytorycznej jakoœci czynnoœci i z przekroczeniem przez notariusza granic w³asnego
doœwiadczenia i w³asnej wiedzy fachowej;
dokonywaniu czynnoœci poza siedzib¹ w³asnej kancelarii, z czêstotliwoœci¹ albo w warunkach, które wskazuj¹ na naruszenie
zasady lojalnoœci;
odsy³aniu klientów do innych notariuszy w sprawach pracoch³onnych, a ma³o dochodowych;
systematycznym œwiadczeniu us³ug przy demonstrowaniu postawy przekraczaj¹cej granice uprzejmoœci - równie¿ poprzez
zaniechanie ¿¹dania niezbêdnej dokumentacji i rezygnacji z innych wymagañ, które zapewniaj¹ prawid³owoœæ dokonanej
czynnoœci.
§ 27. Do dzia³añ nieuczciwej konkurencji zalicza siê równie¿ uprawianie reklamy osobistej, w jakiejkolwiek postaci”.
Obowi¹zuj¹ce notariuszy korporacyjne zasady Kodeksu Etyki - wprowadzone w ¿ycie powy¿sz¹ uchwa³¹ Krajowej Rady
Notarialnej, wydan¹ na podstawie stosownego upowa¿nienia ustawowego i w ramach przys³uguj¹cej temu samorz¹dowi
autonomii korporacyjnej - s³u¿yæ maj¹ kszta³towaniu etosu zawodu notariusza, który swe obowi¹zki powinien wype³niaæ zgodnie
z prawem oraz z zasadami godnoœci, honoru i uczciwoœci (art. 15 § 1 Prawa o notariacie), a to oznacza, ¿e nigdy nie mog¹ byæ one
ani formu³owane, ani interpretowane, ani te¿ stosowane w sposób utrudniaj¹cy lub wrêcz wykluczaj¹cy skuteczn¹ realizacjê norm
powszechnie obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego. Dlatego, przy ocenie prawnej dyspozycji § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki
(stanowi¹cego, ¿e: „Nieuczciwa konkurencja przejawia siê w szczególnoœci w (…) przyci¹ganiu klientów poprzez zaproponowanie
ni¿szego wynagrodzenia, co jest szczególnie ra¿¹cym przypadkiem nieuczciwej konkurencji”) nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê, co
nastêpuje:
Po pierwsze - Art. 5 Prawa o notariacie stanowi, i¿ za dokonanie czynnoœci notarialnych przys³uguje notariuszowi „wynagrodzenie
okreœlone na podstawie umowy ze stronami czynnoœci, nie wy¿sze ni¿ maksymalne stawki taksy notarialnej w³aœciwe dla danej
czynnoœci”. Wynika st¹d w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, ¿e cena za dokonanie czynnoœci notarialnej podlegaæ mo¿e negocjacjom
pomiêdzy klientem i notariuszem, przy czym notariusz mo¿e pobraæ za dokonanie okreœlonej czynnoœci notarialnej cenê ni¿sz¹ ani¿eli
cena wynikaj¹ca ze stawki taksy notarialnej za dan¹ czynnoœæ, natomiast nie mo¿e pobraæ ceny wy¿szej ani¿eli cena ustalona w tej
stawce notarialnej (cena maksymalna). Dlatego z faktu, ¿e w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki, w którym sformu³owana zosta³a norma
postêpowania zakazuj¹ca co do zasady proponowanie przez notariuszy 'ni¿szego wynagrodzenia' za dokonanie czynnoœci notarialnej,
brak jest wyraŸnego nawi¹zania do jakiegoœ innego 'wy¿szego wynagrodzenia', wbrew pogl¹dowi prawnemu wyra¿onemu
w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie nie wynika, ¿e jest to 'norma pusta - bez treœci
normatywnej'. Przeciwnie, skoro sformu³owane w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariuszy zasady postêpowania notariuszy s³u¿yæ
maj¹ jedynie 'dookreœleniu' (a nie zmianie) sposobu realizacji powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, przeto zgodnie
z regu³ami wyk³adni systemowej nale¿y przyj¹æ, ¿e w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki sformu³owany zosta³ zakaz proponowania przez
notariuszy 'wynagrodzenia ni¿szego' od wynagrodzenia nale¿nego za dokonanie okreœlonych czynnoœci notarialnych zgodnie ze
stawkami taksy notarialnej ustalonej w trybie przewidzianym w art. 5 Prawa o notariacie. Oznacza to, ¿e w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki
sformu³owana zosta³a w istocie norma postêpowania nakazuj¹ca notariuszom traktowanie 'maksymalnych stawek taksy
notarialnej', tak jakby w danym wypadku wchodzi³y w grê tzw. ceny sztywne (art. 537 § 1 Kc), co pozostaje w oczywistej
sprzecznoœci z dyspozycj¹ art. 5 Prawa o notariacie, który stanowi, i¿: „Notariuszowi za dokonanie czynnoœci notarialnych
przys³uguje wynagrodzenie okreœlone na podstawie umowy ze stronami czynnoœci, nie wy¿sze ni¿ maksymalne stawki taksy
notarialnej w³aœciwe dla danej czynnoœci”.
Po drugie - Us³ugi notarialne œwiadczone s¹ w warunkach prawnych wolnego rynku (na co wskazuje równie¿ jednoznacznie
'Preambu³a' do Kodeksu Etyki), a 'cena' jest jednym z podstawowych czynników kszta³tuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie wolnego
rynku. Dlatego, napiêtnowanie w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki mo¿liwoœci zaproponowania przez notariusza klientowi 'ni¿szego
wynagrodzenia', jako 'szczególnie ra¿¹cego przypadku nieuczciwej konkurencji' z tej przyczyny, ¿e - obiektywnie rzecz bior¹c - mo¿e
to doprowadziæ do (za³o¿onego wrêcz w wypadku konkurencji rynkowej) skutku, który eufemistycznie okreœlony zosta³ w tym
kontekœcie jako 'przyci¹ganie klientów przez notariusza', pozostaje w oczywistej sprzecznoœci: z jednej strony - z zasadami
funkcjonowania wolnego rynku, wobec naruszenia ustawowego zakazu stosowania porozumieñ, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku us³ug notarialnych, a to poprzez ustalanie (bezpoœrednio lub
poœrednio) cen œwiadczonych us³ug notarialnych (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), bowiem w danym
wypadku uchwa³a nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie 'Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza' ma
znamiona prawne takiego 'porozumienia', rozumianego jako uchwa³a organu statutowego samorz¹du notarialnego (art. 4 pkt 4 lit. c
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); a z drugiej strony - z dyspozycj¹ art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (stanowi¹cego, i¿: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest dzia³anie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je¿eli
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zagra¿a lub narusza interes innego przedsiêbiorcy lub klienta”), poniewa¿ sam ustawodawca przes¹dzi³ o tym, ¿e dla czynnoœci
notarialnych ustala siê w drodze rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci tzw. maksymalne stawki taksy notarialnej, w granicach
których notariusz ustala z klientem w drodze umowy wysokoœæ przys³uguj¹cego mu wynagrodzenia (art. 5 Prawa o notariacie), a to ju¿
a priori wyklucza dopuszczalnoœæ wprowadzenia do Kodeksu Etyki generalnego zakazu proponowania przez notariuszy wynagrodzenia
ni¿szego ani¿eli 'maksymalne stawki taryfy notarialnej'. W tym kontekœcie na podkreœlenie zas³uguje tak¿e i to, ¿e w uzasadnieniu
zaskar¿onego wyroku S¹d Okrêgowy w sposób zupe³nie dowolny przyj¹³ za³o¿enie, jakoby u¿yty w § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki zwrot
'przyci¹ganie klientów' nale¿a³o kojarzyæ jedynie z 'aktywnym dzia³aniem notariusza poprzez reklamowanie swojej oferty cenowej'
i to w sytuacji, gdy jest ona kierowana 'nie do klienta ju¿ zdecydowanego co najmniej do negocjacji cenowych z notariuszem, ale do
wiadomoœci publicznej' - tymczasem taka interpretacja nie jest zgodna ani z literalnym brzmieniem § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki, ani te¿
z postanowieniem § 27 Kodeksu Etyki, wedle którego: „Do dzia³añ nieuczciwej konkurencji zalicza siê równie¿ uprawianie reklamy
osobistej, w jakiejkolwiek postaci”.
Po trzecie - Formu³owanie katalogu wi¹¿¹cych dla cz³onków korporacji zawodowej (w danym wypadku dla notariuszy) zasad
etycznych jest zadaniem wyj¹tkowo trudnym. Nie powinny siê bowiem poœród nich znaleŸæ nie tylko postanowienia oczywiœcie
sprzeczne z prawem lub nieetyczne, lecz tak¿e i takie, które s¹ etycznie dwuznaczne lub po prostu niejasne. Tymczasem, dyspozycja
§ 26 pkt 2 Kodeksu Etyki okazuje siê nie tylko oczywiœcie niezgodna z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, lecz tak¿e jest ona
równoczeœnie nieetyczna z tej przyczyny, ¿e zupe³nie traci z pola widzenia interesy klientów notarialnych, czym nota bene zasadniczo
ró¿ni siê od innych postanowieñ Kodeksu Etyki, dotycz¹cych równie¿ kwestii wysokoœci wynagrodzenia nale¿nego za dokonanie
czynnoœci notarialnych (np. od postanowienia § 26 pkt 3 Kodeksu Etyki, wedle którego nieuczciwa konkurencja zawodowa notariuszy
przejawiaæ siê mo¿e w: „sta³ym stosowaniu, w zale¿noœci od przewidywanych korzyœci w³asnych, ni¿szych stawek wynagrodzenia
w odniesieniu do klientów lepiej sytuowanych materialnie, a wy¿szych - w odniesieniu do klientów gorzej sytuowanych”).
Po czwarte - Wychodz¹c z b³êdnego za³o¿enia, ¿e dyspozycja § 26 pkt 2 Kodeksu Etyki jest 'norm¹ pust¹ - bez treœci normatywnej',
w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku S¹d Okrêgowy stwierdzi³ równoczeœnie w sposób zupe³nie dowolny, ¿e: „nie przekona³y S¹du
do koncepcji wyra¿one w decyzji ustalenia postêpowania administracyjnego wskazuj¹ce na prowadzenie przez poszczególne izby
notarialne kontroli dla sprawdzenia, czy notariusze nie nadu¿ywaj¹ prawa do obni¿ania wynagrodzenia w stosunku do maksymalnego”.
Tymczasem, na co s³usznie zwróci³ uwagê Prezes Urzêdu w uzasadnieniu zaskar¿onej decyzji z dnia 20 maja 2002 r.: „Przeciwnie, takie
sformu³owanie § 26 pkt 2 Kodeksu powoduje, ¿e notariusz, w obawie przed dzia³aniami niezgodnymi z Kodeksem i w celu unikniêcia
ewentualnego postêpowania dyscyplinarnego, nie bêdzie proponowa³ klientom op³aty za czynnoœæ notarialn¹ ni¿szej ni¿ maksymalna,
okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci. Na takie w praktyce rozumienie postanowienia Kodeksu wskazuj¹ wspomniane
wczeœniej uwagi i zarz¹dzenia formu³owane przez notariuszy wizytuj¹cych kancelarie notarialne”. Co wiêcej, o tym, ¿e sformu³owanie
§ 26 pkt 2 Kodeksu Etyki nie powinno byæ traktowane jako rezultat przypadkowego lapsusu, œwiadczy dobitnie praktyka organów
samorz¹du notarialnego zmierzaj¹ca do ograniczenia mo¿liwoœci oferowania przez notariuszy ni¿szych stawek wynagrodzeñ za
dokonanie czynnoœci notarialnych ani¿eli maksymalne stawki taryfy notarialnej, co znalaz³o wyraz tak¿e w najnowszym orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego, a w szczególnoœci: w wyroku z dnia 26 lutego 2004 r., moc¹ którego uchylona zosta³a uchwa³a nr 12/35/2003
Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wszczynania przez Radê Izby Notarialnej postêpowañ wyjaœniaj¹cych
w stosunku do notariuszy praktykuj¹cych sta³e i nagminne pobieranie ra¿¹co niskich wynagrodzeñ za dokonywane czynnoœci
notarialne oraz w stosunku do notariuszy nagminnie dokonuj¹cych czynnoœci poza lokalem kancelarii (sygn. akt: III SZ 2/03) oraz
w wyroku z dnia 26 lutego 2004 r., moc¹ którego uchylona zosta³a uchwa³a nr 17/2003 Krajowej Rady Notarialnej z dnia
25 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu uczestniczenia przez notariuszy w przetargach lub konkursach na czynnoœci notarialne
(sygn. akt: III SZ 4/03) - zwa¿ywszy na to, ¿e w tym ostatnim wypadku przedmiotem przetargu jest w³aœnie cena za dokonanie
czynnoœci notarialnej.
Tym samym, trafne okaza³y siê podniesione w kasacji zarzuty: po pierwsze - naruszenia art. 233 § 1 oraz art. 328 § 2 Kpc „poprzez
niedokonanie wszechstronnej oceny materia³u dowodowego i przekroczenie zasady swobodnej oceny materia³u dowodowego,
zebranego przez Prezesa Urzêdu w postêpowaniu administracyjnym, w celu ustalenia istnienia antykonkurencyjnego porozumienia
polegaj¹cego na zamieszczeniu w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza postanowienia § 26 pkt 2, a tak¿e poprzez brak wskazania
w uzasadnieniu przyczyn, dla których S¹d odmówi³ mocy dowodowej dowodom zebranym w postêpowaniu administracyjnym,
co mia³o wp³yw na wynik postêpowania i doprowadzi³o do naruszenia prawa materialnego (…); oraz po drugie - naruszenia art. 47931 § 3 Kpc
i art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 67 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „przez wydanie orzeczenia zmieniaj¹cego decyzjê
w ten sposób, ¿e oznacza³o to umorzenie postêpowania administracyjnego, a wiêc z pominiêciem rozstrzygniêcia merytorycznego
sprawy, podczas gdy treœæ uzasadnienia wyroku wskazuje, i¿ S¹d de facto nie stwierdzi³ stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê, co mia³o wp³yw na wynik postêpowania”.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Sad Najwy¿szy na podstawie art. 39313 § 1 Kpc orzek³ jak w sentencji.[…]
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Wykaz wyroków S¹du Najwy¿szego wydanych w miesi¹cach: luty, marzec, kwiecieñ 2004 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyrok z dnia 26.02.2004 r. (Sygn. akt III SK 2/04) w sprawie z odwo³ania Gminy Warszawa Centrum Zarz¹d Terenów Publicznych
Warszawa - Œródmieœcie obecnie Miasta Sto³ecznego w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 9.03.2004 r. (Sygn. akt III SK 13/04) w sprawie z odwo³ania Izby Gospodarczej W³aœcicieli Prywatnych Taksówek
Osobowych w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 313 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 9.03.2004 r. (Sygn. akt III SK 19/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 314 w niniejszym nr Dziennika)
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 (publ. - poz. 315 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 7.04.20004 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
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