TREŒÆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZÊDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
68 - z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez „Top-Farms“ Sp. z o.o. w Poznaniu nad „Gros Farmy i M³yny“ Sp. z o.o. w Poznaniu . .
69 - z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Centrozap-Odlewnie Rur S.A. w Katowicach nad Stalexport Odlewnia Rur S.A.
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 - z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Deutsche Asphalt GmbH w Niemczech nad Dromex Construction Sp. z o.o.
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 - z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Deutsche Asphalt GmbH w Niemczech nad Dromex Quarry Sp. z o.o. w Mi³oszowie
k. Strzelina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 - z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez Pol-Mot Holding S.A. w Warszawie udzia³ów Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w Lublinie . . .
73 - z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Stinnes AG w Niemczech nad Holand Chemical International N.V. w Holandii . . . . .
74 - z dnia 12 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Computer Associates Poland Jv Corporation w USA nad Internsoft S.A. w Warszawie.
75 - z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Santa Lina S.A. we Francji nad Poznañskimi Zak³adami Przemys³u Spirytusowego
„POLMOS“ S.A. w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 - z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê przez BROWAR Bosman Szczecin S.A. w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 - z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej
na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy EMCom Sp. z o.o. w Tarnowie przez EMAX w Poznaniu i
Miêdzykomunaln¹ Spó³kê Akcyjn¹ MUNICYPIUM S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . .
78 - z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na nabyciu przez
Henryka Wieczorkowskiego prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad HandlowoProdukcyjny GLAZBUD we Wroc³awiu akcji Fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim . . . . . . .
79 - z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê przez Gminê Bydgoszcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 - z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Period Ricard S.A. we Francji nad Seagram Holding - und Handelsgesselschaft GmbH
w Niemczech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 - z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Zak³ady Magnetyzowe „ROPCZYCE“ S.A. w Ropczycach nad „MOSTOSTAL
KRAKÓW Firma Handlowa“ S.A. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 - z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez M.R. funkcji cz³onka Zarz¹du w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . .
83 - z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez
R.P. funkcji cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach .
84 - z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez E.M. funkcji cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A.
w Gackach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 - z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie nad
Elana S.A. w Toruniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 - z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej
na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy PN. Beton Towarowy Komfort Sp. z o.o. w Zgorzelcu
przez TBG Transportbeton Zittau Gmbh & Co. Kg w Niemczech oraz Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe „Comfort“ Sp. z o.o. w Zgorzelcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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87 - z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe FS Holding Korporacjê Finansowo-Przemys³ow¹ w Lublinie
akcji Herbapol-Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 - z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez EETEK Sp. z o.o. w Nikozji nad Elektrociep³owni¹ Mielec Sp. z o.o. w Mielcu . . . . . .
89 - z dnia 4 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Lohman & Co. AG w Niemczech nad Drobimex-Heintz Sp. z o.o. w Szczecinie . . . . .
90 - z dnia 4 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przezCompagnieGeneraledesCommunionsS.A.weFrancjinadTelekomunikacj¹Polsk¹S.A.wWarszawie.
91 - z dnia 10 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez Sydkraft Aktiebolag w Szwecji udzia³ów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie .
92 - z dnia 10 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Waterloo Projekt Limitem w Wielkiej Brytanii nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Burmah
Castrol PLC w Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 - z dnia 12 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej
na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy NAVO-Polska Grupa Dystrybucyjna w Tychach przez
Mister Sp. z o.o. w Tychach, F.H.U. Libra Sp. z o.o. w Gdyni, P.P.H. Shah - Bob Sp. z o.o.
we Wroc³awiu, PAMEX Sp. z o.o. w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 - z dnia 12 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku nad Alpex-Karlino S.A. w Warszawie . . . . . . . . .
95 - z dnia 12 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej
na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy, maj¹cego siedzibê poza granicami Polski, przez BP p.l.c.
w Wielkiej Brytanii oraz Solvay S.A. w Belgii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 - zdnia17wrzeœnia2001r.wsprawiezamiarukoncentracjiprzedsiebiorców,polegaj¹cejnaprzejêciukontroliprzez
SandvikIncestABwSzwecjinadczêœciamiinnychprzedsiêbiorcównale¿¹cychdoGrupMestoiSvedala . . . .
97 - z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Fels-Werke GmbH w Niemczech nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego
„Trzuskawica“ w Sitkówce k. Kielc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 - z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o. w Sitkówce k. Kielc nad Zak³adami Przemys³u
Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 - z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez SMA Svenska Mineral AB w Szwecji nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego
„Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 - z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Cementowniê „O¿arów“ S.A. w O¿arowie nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego
„Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 - z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Zak³ad Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT“ S.A. w Bochni nad Fabryk¹
Narzêdzi „KuŸnia“ S.A. w Su³kowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 - z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Caisse Nationale de Credit Agricole S.A. we Francji nad Europejskim Funduszem
Leasingowym we Wroc³awiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 - z dnia 26 wrzeœnia 2001 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Poznañskie Konsorcjum
Agencji Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê. . . . . . . . . . . . . .
104 - z dnia 28 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Polskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. w Warszawie nad Wydawnictwem
Szkolnym i Pedagogicznym w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 - z dnia 30 wrzeœnia 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przezAPOLLO-OPTIKGmbH&Co.KG.wNiemczechnadVisionExpressPolskaSp.zo.o.wWarszawie . . .
106 - z dnia 1 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Chemkol Sp. z o.o. w Kêdzierzynie KoŸle przez Chem Trans Logistic Holding
Polska S.A. w Gliwicach oraz Zak³ady Azotowe „Kêdzierzyn“ S.A. w Kêdzierzynie KoŸle. . . . . . . . . .
107 - z dnia 2 paŸdziernika 2001 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê przez Gminê Trzebownisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 - z dnia 4 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Eureko B.V. w Holandii nad Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ w Warszawie . . . .
109 - z dnia 9 paŸdziernika 2001 r. w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania przeciwko
Warszawskiemu Rolno-Spo¿ywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. w Broniszach . . . . . . . . . .
110 - z dnia 10 paŸdziernika 2001 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez podmioty wykonuj¹ce
dzia³alnoœæ w formie korporacji tzw. „radio taxi“ w £odzi za ograniczaj¹c¹ konkurencjê. . . . . . . .
111 - z dnia 11 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Eads Construcciones Aeronauticas S.A. w Hiszpanii nad Pañstwowymi
Zak³adami Lotniczymi „Warszawa - Okêcie“ S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 - z dnia 12 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu
przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê cz³onka zarz¹du w Accor Polska Sp. z o.o., Hotek Polska Sp. z o.o.
i Hekom-Hotele Ekonomiczne S.A. funkcji cz³onka Rady Nadzorczej Orbis S.A. w Warszawie . . . . . .
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113 - z dnia 12 paŸdziernika 2001 r. w sprawie na³o¿enia kary na Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Us³ugowe „LTL“ Sp. z o.o. w Bia³ymstoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114 - z dnia 16 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
objêciu przez G.J.G. i B.J.B. funkcji cz³onków Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u Gipsowego
„Dolina Nidy“ S.A. w Gackach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 - z dnia 16 paŸdziernika 2001 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Andrzeja Krauze,
Edwarda Ratyñskiego, Artura Mindewicza - wspólników Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych
w Warszawie oraz jego przedstawicieli regionalnych za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . .
116 - z dnia 17 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
po³¹czeniu Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach z Zespo³em
Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a S.A. w Bielsku-Bia³ej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117 - z dnia 19 paŸdziernika 2001 r. w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania przeciwko Wspólnocie
Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118 - z dnia 29 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Krat Foods Polska Sp. z o.o. w Warszawie nad Stollweck Polska Sp. z o.o. w Jankowicach . .
119 - z dnia 29 paŸdziernika 2001 r. w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania przeciwko
Przedsiêbiorstwu Wód i Kanalizacji „DELFIN“ Sp. z o.o. w Z¹bkowicach Œl¹skich . . . . . . . . . .
120 - z dnia 30 paŸdziernika 2001 r. w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez Stena Metall Sp. z o.o. w Warszawie nad Przedsiêbiorstwem Przerobu
Z³omu Metali H. K. Z³omet Sp. z o.o. w Swarzêdzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 - wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik 2001 r. . . . . . . . . . . .
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ORZECZENIA S¥DU OKRÊGOWEGO W WARSZAWIE - S¥DU ANTYMONOPOLOWEGO
122 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania Ma³opolskiej Regionalnej Kasy Chorych
w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. . . . . . . . . . . 89
123 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania Gminy Miasta Zambrów przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
124 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych
w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . 91
125 - wyrok z dnia 5 wrzeœnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
126 - wyrok z dnia24 wrzeœnia 2001 r. w sprawie z odwo³ania Baltic Container Lines Co Ltd w Gdyni
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
127 - wyrok z dnia 3 paŸdziernika 2001 r. w sprawie z odwo³ana Prokom Investments S.A. w Gdyni
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
128 - wyrok z dnia 22 paŸdziernika 2001 r. w sprawie z odwo³ania W.P. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
129 - wyrok z dnia 24 paŸdziernika 2001 r. w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. w Wa³brzychu przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . .
97
130 - wyrok z dnia 24 paŸdziernika 2001 r. w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w
Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . .
98
131 - wykaz orzeczeñ wydanych w miesi¹cach: sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik 2001 r. . . . . . . . . . . 100
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DECYZJA
z dnia 2 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez „Top-Farms“ Sp. z o.o. w Poznaniu
nad „Gros Farmy i M³yny“ Sp. z o.o. w Poznaniu
(Nr DDF-44/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez „Top-Farms“ Sp. z o.o. w Poznaniu nad „Gros Farmy i M³yny“ Sp. z o.o. w Poznaniu, poprzez nabycie 99,88% udzia³ów.[...]
69
DECYZJA
z dnia 2 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Centrozap-Odlewnie Rur S.A.
w Katowicach nad Stalexport Odlewnia Rur S.A. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim
(Nr DDP-32/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu kontroli przez Centrozap-Odlewnie Rur S.A. w Katowicach nad Stalexport Odlewnia Rur S.A. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim,
poprzez nabycie akcji tej Spó³ki w iloœci powoduj¹cej przekroczenie 50% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.[…]
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70
DECYZJA
z dnia 2 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Deutsche Asphalt GmbH w Niemczech
nad Dromex Construction Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDP-31/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Deutsche Asphalt GmbH w Niemczech nad Dromex Construction Sp. z o.o. w Warszawie.[…]
71
DECYZJA
z dnia 3 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Deutsche Asphalt GmbH w Niemczech
nad Dromex Quarry Sp. z o.o. w Mi³oszowie k. Strzelina.
(Nr DDP-34/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Deutsche Asphalt GmbH w Niemczech nad Dromex Quarry Sp. z o.o. w Mi³oszowie k. Strzelina.[…]
72
DECYZJA
z dnia 3 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez Pol-Mot Holding S.A. w Warszawie
udzia³ów Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w Lublinie.
(Nr DDP-33/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez
Pol-Mot Holding S.A w Warszawie udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w Lublinie,
powoduj¹cym uzyskanie co najmiej 25% g³osów na zgromadzeniu wspólników tej spó³ki.[…]
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DECYZJA
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Stinnes AG w Niemczech
nad Holand Chemical International N.V. w Holandii
(Nr DDF-45/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Stinnes AG w Niemczech nad Holand Chemical International N.V. w Holandii.[…]
74
DECYZJA
z dnia 12 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Computer Associates Poland Jv Corporation w USA nad Internsoft S.A. w Warszawie
(Nr DDF-47/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
122, poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
bezpoœredniej kontroli przez Computer Associates Poland Jv Corporation w USA nad Internsoft S.A. w Warszawie.[…]
75
DECYZJA
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Santa Lina S.A. we Francji
nad Poznañskimi Zak³adami Przemys³u Spirytusowego „POLMOS“ S.A. w Poznaniu
(Nr DDF-48/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Santa Lina S.A. we Francji nad Poznañskimi Zak³adami Przemys³u Spirytusowego „POLMOS“ S.A. w Poznaniu, poprzez
nabycie 80% akcji.[…]
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DECYZJA
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez BROWAR Bosman Szczecin S.A. w Szczecinie
(Nr RGD-25/2001)
Na podstawie art. 11 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego z wniosku przedsiêbiorcy
„ZAWISZA“ Spó³ka z o.o. w Œwinoujœciu (dalej ZAWISZA) przeciwko BROWAR Bosman Szczecin Spó³ka Akcyjna w Szczecinie
(dalej BROWAR) nie stwierdza siê stosowania przez skar¿onego przedsiêbiorcê praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej
na nadu¿ywaniu przez ww. pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku zbytu piwa wskutek prowadzenia, od II po³owy 1998 r., „polityki
handlowej“ ukierunkowanej na wyeliminowanie skar¿¹cej Spó³ki z obrotu gospodarczego.
UZASADNIENIE
Dla oceny zgodnoœci z prawem antymonopolowym kwestionowanych przez „ZAWISZÊ“ Spó³kê z o.o. w Œwinoujœciu dzia³añ
BROWAR Bosman Szczecin Spó³ka Akcyjna w Szczecinie jest konieczne i niezbêdne ustalenie zarówno tzw. rynku relewantnego
(w³aœciwego w niniejszej sprawie) oraz pozycji zajmowanej na nim przez skar¿onego przedsiêbiorcê, jak i zbadanie stopnia zbie¿noœci jego
zachowañ na tym rynku wzglêdem skar¿onej Spó³ki z warunkami dopuszczalnoœci ich podejmowania wynikaj¹cymi z treœci ustawy.
Wymiar przedmiotowy rynku, maj¹cy w ka¿dym postêpowaniu podstawowe znaczenie, wi¹¿e siê z wyodrêbnieniem towarów
(us³ug) w oparciu o ich szczególne w³aœciwoœci (m.in. przeznaczenie, funkcje u¿ytkowe, cenê), pozwalaj¹ce odró¿niæ te towary (us³ugi)
od innych w taki sposób, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ ich dowolnej zamiany. Chodzi tu wiêc o towary (w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy)
takie same lub uznawane przez nabywcê za substytuty.
Przy wyznaczaniu rynku produktowego zalecane jest stosowanie w¹skich kryteriów jego segmentacji, gdy¿ w przeciwnym
wypadku mog³yby zaistnieæ trudnoœci w znalezieniu przedsiêbiorców o pozycji dominuj¹cej i - w rezultacie - przepisy maj¹ce
zapobiegaæ jej nadu¿ywaniu straci³yby racjê bytu ze szkod¹ zarówno dla konsumentów, jak i sprawnoœci oraz efektywnoœci
mechanizmów konkurencji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tym kierunku zmierza zarówno orzecznictwo S¹du Antymonopolowego
(por. wyroki z dnia 18 grudnia 1990 r., sygn. akt XVII Amr 7/90; z dnia 4 paŸdziernika 1993 r., sygn. akt XVII Amr 29/93; oraz z dnia 31 maja
1995 r., sygn. akt XVII Amr 9/95), jak i orzecznictwo funkcjonuj¹ce w Unii Europejskiej (patrz: Gronowski S., Ustawa antymonopolowa.
Komentarz. Warszawa 1999 r., wydanie 2, s. 120).
Stosowanie tej dyrektywy powinno byæ jednak na tyle ostro¿ne i wywa¿one, by nie doprowadzi³o do sytuacji, w której rynek
relewantny obejmowa³by, po delimitacji, wy³¹cznie towar jednego rodzaju wytwarzany przez jednego producenta, bowiem, jak
podnosi siê w literaturze przedmiotu, „w rzeczywistoœci nie chodzi jednak o wyodrêbnienie mo¿liwie w¹sko zakreœlonych rynków, lecz
o wyznaczenie tego jednego, w³aœciwego w prowadzonej sprawie“ (patrz: Skoczny T., Przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym
w œwietle orzecznictwa, Warszawa 1994 r., s. 81).
Jako przyk³ad takiego podejœcia mo¿na podaæ np. decyzjê Komisji (EWG) w sprawie porozumienia dystrybutorów dotycz¹cego
wy³¹cznej sprzeda¿y whisky i ginu (sygn. akt 85/562/EWG), w której analizowano m.in. sposoby segmentacji rynku produktów
alkoholowych. Komisja przyjê³a, ¿e obejmuje on szereg roz³¹cznych grup produktowych, takich jak whisky, wina i koniaki, likiery, napoje
alkoholowe z dodatkiem ja³owca (w tym gin), rum, spirytus zbo¿owy oraz spirytus destylowany z wiœni, œliwek itd. Mimo jednak,
¿e istnieje wiele odmian whisky, a to destylowana z jêczmienia, ¿yta, lub kukurydzy, oraz przynajmniej cztery jej rodzaje: Scotch, Irish,
Bourbon i Canadian, Komisja uzna³a, ¿e podzia³ rynku dalej id¹cy nie jest ju¿ konieczny i przyjê³a, ¿e „whisky we wszystkich swoich
odmianach tworzy oddzielny rynek“ (patrz: Wiszniewska I., Regu³y konkurencji a transakcje wy³¹czne, Warszawa 1995 r., s. 225).
Podobne stanowisko zaj¹³ równie¿ S¹d Antymonopolowy, nie uznaj¹c rynku wódek koszernych za osobny rynek relewantny,
bowiem „z punktu widzenia w³aœciwoœci fizycznych (mieszanina wody zawieraj¹ca wysok¹ zawartoœæ alkoholu etylowego),
przeznaczenia (konsumpcja) oraz cen (zbli¿onych), tzw. koszernoœæ wódek nie uzasadnia tworzenia segmentu wódek koszernych jako
odrêbnego rynku dla analizowania na nim zjawisk konkurencji“ (por. wyrok z dnia 9 marca 1994 r., sygn. akt XVII Amr 48/93).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze wywody, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes Urzêdu) uzna³, i¿ istniej¹
dostatecznie silne argumenty przemawiaj¹ce za uznaniem rynku wyrobów piwnych (jako takich, bez rozró¿nienia producentów i rodzajów
wytwarzanego przez nich piwa) za rynek relewantny (w sensie przedmiotowym). Homogenicznoœæ tego rynku zapewnia zarówno wspólna
technologia wytwarzania, jak i uzyskiwany na jej podstawie produkt, tj. piwo („pienisty napój o ma³ej zawartoœci alkoholu otrzymywany
przez fermentacjê ze s³odu jêczmiennego, chmielu, dro¿d¿y i wody“ [w:] S³ownik jêzyka polskiego, tom II, Warszawa 1988 r., s. 680).
Drugim wymiarem rynku relewantnego, obok przedmiotowego, jest wymiar przestrzenny, okreœlany jako obszar, na którym warunki
konkurencji, maj¹ce zastosowanie do towarów (us³ug), s¹ jednakowe dla wszystkich jego uczestników. Zazwyczaj rozró¿nia siê rynek
krajowy i lokalny, przy czym pierwszy z nich obejmuje towary wchodz¹ce zasadniczo w zakres tego samego rynku asortymentowego,
których produkcja i obrót zaspokajaj¹, w swoim za³o¿eniu, podobne potrzeby konsumentów na przewa¿aj¹cej czêœci kraju i z tego
wzglêdu stanowi¹ przedmiot konkurencji ze strony rywalizuj¹cych przedsiêbiorców z obszaru ca³ego kraju.
Organ antymonopolowy, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ w œwietle orzecznictwa przedmiotem rynku krajowego by³y m.in. towary masowe,
takie jak cukier i spirytus (patrz: wyroki z dnia 1 marca 1993 r., sygn. akt XVII Amr 37/92; oraz z dnia 21 maja 1993 r., sygn. akt XVII Amr 9/93),
a jednym z kryteriów wyodrêbniania rynku lokalnego jest to, ¿e „na tym terenie przedsiêbiorstwo ma swoj¹ siedzibê i kieruje tam
zdecydowana wiêkszoœæ produkcji“ (patrz w tej sprawie: Skoczny T., Przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym, s. 85) przyj¹³,
i¿ zarówno BROWAR, jak i „ZAWISZA“ s¹ uczestnikami tego samego rynku lokalnego obejmuj¹cego zasiêgiem granice województwa
zachodniopomorskiego. Swoje stanowisko w przedmiocie delimitacji wymiaru przestrzennego rynku Prezes Urzêdu wywiód³ zarówno
z deklaracji z³o¿onej przez „ZAWISZÊ“ („Spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególnoœci
by³ego województwa szczeciñskiego“), jak i informacji przekazanych w trakcie prowadzonego postêpowania przez BROWAR, z których
wynika³o, i¿ „zdecydowana wiêkszoœæ […] produkcji“ jest rozprowadzana na tym obszarze.
Definiuj¹c rynek w³aœciwy nie sposób pomin¹æ równie¿ faktu, ¿e uczestnicy tego samego rynku przedmiotowego,
zlokalizowanego w okreœlonej przestrzeni geograficznej, mog¹, w istocie, nale¿eæ do odrêbnych rynków relewantnych, a to ze wzglêdu
na ró¿ne fazy (produkcja, zbyt, hurt, detal) i strony obrotu towarowego (popytowa, poda¿owa). Taka te¿ sytuacja ma miejsce
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w niniejszym postêpowaniu: BROWAR, prowadz¹c swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ funkcjonuje zarówno na szczeblu produkcji piwa jako uczestnik rynku krajowego, jak i na szczeblu zbytu - jako uczestnik rynku lokalnego, na którym zbyt swoich wyrobów
(ró¿nymi kana³ami) prowadz¹ - oprócz niego - Kampania Piwowarska S.A. (Lech, Tyskie), Grupa ¯ywiec (¯ywiec, EB, Le¿ajsk), Browar
Piast Wroc³aw, Browar Witnica, Browar Bydgoszcz, Browar Krajan, Browar Brok Koszalin, Pilsner i Holsten (Niemcy).
Czasowy aspekt sprawy ma, z kolei, znaczenie o tyle, ¿e „zagro¿enie dla swoich interesów w obrocie piwem“ skar¿ona Spó³ka
wi¹¿e z niekorzystn¹ dla niej „polityk¹ handlow¹ BROWARU“, zainicjowan¹, wed³ug niej, z pocz¹tkiem II po³owy 1998 r.,
a ukierunkowan¹ na wyeliminowanie jej z obrotu gospodarczego.
Organ antymonopolowy, maj¹c na uwadze przeprowadzon¹ wy¿ej analizê przyj¹³, ¿e uzyskane na jej podstawie wyniki dostarczaj¹
niezbêdnych przes³anek pozwalaj¹cych uznaæ rynek zbytu piwa (ograniczony geograficznie do obszaru województwa
zachodniopomorskiego) za rynek relewantny, stanowi¹cy od II po³owy 1998 r., p³aszczyznê konfrontacji spieraj¹cych siê ze sob¹
przedsiêbiorców. Jego uczestnikami s¹ zarówno BROWAR, jak i inni wytwórcy piwa, którzy wprowadzaj¹c bezpoœrednio
(lub poœrednio) do obrotu w tym samym czasie i na tym samym obszarze, towary takie same lub - wzglêdem siebie - substytucyjne
(tu: piwo), konkuruj¹ miedzy sob¹ o dostêp do odbiorców hurtowych (w tym do skar¿¹cej Spó³ki).
Skoro zarzut stawiany BROWAROWI dotyczy nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, to kolejnym krokiem niezbêdnym do wydania
przez Prezesa decyzji administracyjnej jest ustalenie, czy na rynku relewantnym (zdefiniowanym, jak wy¿ej), skar¿ony przedsiêbiorca
tak¹ pozycjê zajmuje.
Stosownie do treœci art. 4 ust. 9 ustawy, przez pozycjê dominuj¹c¹ rozumie siê „pozycjê przedsiêbiorcy, 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%.“ O dominacji któregoœ z uczestników rynku mo¿na zatem mówiæ wtedy, gdy ten - posiadaj¹c wystarczaj¹c¹
si³ê ekonomiczn¹, pozwalaj¹c¹ mu w d³u¿szym okresie czasu zapobiegaæ ukszta³towaniu siê b¹dŸ rozwojowi efektywnej konkurencji dzia³a w wysokim stopniu niezale¿nie od pozosta³ych uczestników, w szczególnoœci - konkurentów.
Mimo, i¿ posiadanie przez BROWAR pozycji dominuj¹cej na rynku lokalnym nie budzi, w przekonaniu organu antymonopolowego,
w¹tpliwoœci, bowiem wynika wprost zarówno z deklaracji skar¿onego przedsiêbiorcy (z dnia 25 sierpnia 2000 r.), jak i analiz tego rynku
wykonanych na jego zlecenie, to nale¿y podnieœæ, i¿ ustawa nie zakazuje jej posiadania, sankcjonowaniu podlegaj¹ natomiast wszelkie
zachowania dominanta zmierzaj¹ce do wykorzystania posiadanej w³adzy rynkowej w sposób sprzeczny z prawem antymonopolowym,
powoduj¹cy np. istotne pogorszenie sytuacji kontrahenta, ograniczenie jego samodzielnoœci lub zmuszanie go do uczestnictwa
w obrocie gospodarczym na warunkach mniej korzystnych ni¿ w hipotetycznej sytuacji istnienia wolnej konkurencji, d¹¿enie do jego
eliminacji z rynku.
Z materia³ów zgromadzonych przez organ antymonopolowy wynika, ¿e zasadnicz¹ cechê polityki cenowej BROWARU stanowi jej
zró¿nicowanie w zale¿noœci od rodzaju rynku, na który jest ukierunkowana. W wypadku rynku lokalnego (tu: rynku województwa
zachodniopomorskiego), gdzie pozycja skar¿onego przedsiêbiorcy jest trwale ugruntowana, punktem wyjœcia przy ustalaniu ceny
finalnej jest tzw. „cena podstawowa“ (zawarta w cenniku „jednolitym“ dla wszystkich nabywców), pomniejszana nastêpnie wskutek
stosowania - zapisanego w umowie o wspó³pracy handlowej ³¹cz¹cej strony - okreœlonego systemu „ulg i rabatów“ (udzielanych
jednak wed³ug tych samych kryteriów). Z kolei, na rynkach zewnêtrznych, na których Browar dopiero „usi³uje zaistnieæ“, podstaw¹
jego dzia³añ jest tradycyjny instrument nowo wchodz¹cych, tj. odpowiednio dopasowana do warunków na nich panuj¹cych cena,
najczêœciej znacznie ni¿sza od konkurentów.
W œwietle akt sprawy i zebranego materia³u dowodowego zarzuty „ZAWISZY“ kierowane pod adresem BROWARU, a dotycz¹ce
domniemanego zmuszania skar¿¹cej Spó³ki - od II po³owy 1998r. - do uczestnictwa w obrocie gospodarczym na warunkach mniej
korzystnych ni¿ dot¹d (powoduj¹cego istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej kontrahenta) i bezprawnych prób jej wyeliminowania
z rynku, nie mog¹ siê ostaæ.
Materia³y zgromadzone w aktach sprawy potwierdzaj¹ tak¿e stanowisko BROWARU, i¿ jedynym Ÿród³em rzekomej
„dyskryminacji“ skar¿¹cej Spó³ki by³o wysokie i przeterminowane zad³u¿enie i brak, wbrew jej twierdzeniom, jakichkolwiek
zabezpieczeñ ewentualnych roszczeñ dostawcy. W podobnych sytuacjach, zgodnie z jednym z zapisów Umowy o wspó³pracy
handlowej - „SPRZEDAJ¥CY mo¿e nawet odmówiæ sprzeda¿y PRODUKTU, je¿eli KUPUJ¥CY przekroczy³ limit zad³u¿enia […],
opóŸnia siê z jak¹kolwiek p³atnoœci¹ lub przed³o¿eniem zabezpieczenia w formie i terminie wskazanych przez SPRZEDAJ¥CEGO.“
Zdaniem Prezesa Urzêdu, na uwzglêdnienie nie zas³uguje równie¿ zarzut podniesiony przez skar¿¹c¹ Spó³kê dotycz¹cy
terytorialnego podzia³u rynku relewantnego, s³u¿¹cego, jej zdaniem do wyeliminowania z niego zarówno „ZAWISZY“, jak i innych,
choæ „nielicznych“, przedsiêbiorców.
Zarzut ten nie mo¿e siê ostaæ co najmniej z czterech powodów.
Po pierwsze, elementem ka¿dej zintegrowanej strategii przedsiêbiorstwa, dzia³aj¹cego w okreœlonych warunkach rynkowych, jest
system dystrybucji produktów, a d¹¿enie do jego racjonalizacji stanowi jedn¹ z niezbêdnych przes³anek uzyskania przewagi
konkurencyjnej wobec innych uczestników gry rynkowej (patrz: Porter M., Strategia konkurencji. Analiza strategiczna sektorów,
Warszawa 1990 r., s. 15 i dalsze).
Po drugie, w warunkach, kiedy wszyscy licz¹cy siê producenci piwa prowadz¹ sprzeda¿ swoich wyrobów wykorzystuj¹c w tym
celu w³asne, mniej lub bardziej restrykcyjne, systemy dystrybucji, nie sposób tego zabroniæ BROWAROWI, a to dlatego, ¿e jak wskaza³
S¹d Antymonopolowy, „regu³y konkurencji powinny byæ zasadniczo takie same, aby zapewniona by³a równoœæ prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej“ (patrz: wyrok z dnia 14 kwietnia 1994 r., sygn. akt XVII Amr 55/93).
Po trzecie, skar¿¹ca Spó³ka w ¿adnej mierze nie uprawdopodobni³a zarzutu uniemo¿liwiania jej uczestnictwa w tym systemie i
naruszenia, poprzez jego tworzenie, jakichkolwiek przepisów ustawy.
Po czwarte, w art. 1 ustawy wyraŸnie wskazano, i¿ uruchomienie przewidzianych ni¹ instrumentów mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
wskutek naruszenia interesu publicznego i w sytuacji, gdy takie dzia³anie wywo³uje (lub mo¿e wywo³aæ) skutki na rynku relewantnym.
Wynika st¹d, i¿ nie wszystkie dzia³ania przedsiêbiorcy posiadaj¹cego pozycjê dominuj¹c¹, choæby formalnie podlega³y rygorom
ustawy, mog¹ byæ przedmiotem oceny dokonanej przez organ antymonopolowy, a to dlatego, ¿e ustawa antymonopolowa ma chroniæ
konkurencjê i jej regu³y, a nie podmiotowe prawa uczestników rynku. W okolicznoœciach faktycznych niniejszej sprawy skar¿¹ca Spó³ka
nie wykaza³a jednak w ¿aden sposób, by kwestionowane przez ni¹ dzia³ania BROWARU, tj. tworzenie w³asnego systemu dystrybucji
(z pominiêciem „ZAWISZY“) narusza³y interes publiczny, a nie - wy³¹cznie - jej interes indywidualny (patrz w podobnej sprawie: wyrok
S¹du Antymonopolowego z dnia 4 lipca 2001r., sygn. akt XVII Ama 108/00).[…]
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DECYZJA
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy EMCom Sp. z o.o.
w Tarnowie przez EMAX w Poznaniu i Miêdzykomunaln¹ Spó³kê Akcyjn¹ MUNICYPIUM S.A. w Warszawie
(Nr RKR-16/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2001 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu
EMCom Sp. z o.o. w Tarnowie przez EMAX w Poznaniu i Miêdzykomunaln¹ Spó³kê Akcyjn¹ MUNICYPIUM S.A. w Warszawie.
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DECYZJA
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cej na nabyciu przez Henryka Wieczorkowskiego. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Zak³ad Handlowo-Produkcyjny GLAZBUD we Wroc³awiu akcji Fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
(Nr RPZ-17/2001)
Na podstawie art. 104 § 1 Kpa i art. 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319)
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydajê zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Henryka
Wieczorkowskiego prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Handlowo-Produkcyjny GLAZBUD we Wroc³awiu akcji
powoduj¹cych przekroczenie 25% g³osów na walnym zgromadzeniu Fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
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DECYZJA
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawia niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez Gminê Bydgoszcz
(Nr RBG-32/2001)
Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“), po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej na wniosek Federacji Konsumentów Rady Klubu
w Bydgoszczy przeciwko Gminie Bydgoszcz, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdza
siê stosowania przez Gminê Bydgoszcz praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej
na lokalnym rynku organizowania gminnego transportu zbiorowego, poprzez narzucanie nieuczciwych cen biletów komunikacji
miejskiej na skutek wliczania w cenê tych biletów kosztów stosowania bezp³atnych lub ulgowych przejazdów.
UZASADNIENIE
W lokalnym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy obowi¹zuj¹ ulgi i zwolnienia z op³at dwojakiego rodzaju:
ustanowione uchwa³¹ Rady Miasta Bydgoszczy, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (tzw. ulgi
i zwolnienia lokalne),
2. ustanowione w drodze przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na terenie ca³ego kraju (tzw. ulgi i zwolnienia ustawowe).
Na obszarze miasta Bydgoszczy jedynym organizatorem gminnego transportu zbiorowego jest Zarz¹d Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej - zak³ad bud¿etowy Gminy Bydgoszcz (dalej Zarz¹d Dróg).
Komunikacja miejska jako sfera dzia³alnoœci gospodarczej charakteryzuje siê doœæ znaczn¹ deficytowoœci¹. Przychody ze sprzeda¿y
biletów nie pokrywaj¹ w ca³oœci kosztów funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej (ok. 62% kosztów us³ug komunikacyjnych).
W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miasta przeznacza corocznie z bud¿etu gminy dotacjê na ten cel.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Zgodnie z treœci¹ art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.)
zaspokajanie potrzeb mieszkañców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
Gminom przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy na podstawie
i w granicach wyraŸnych upowa¿nieñ ustawowych (art. 40 ust.1 ustawy o samorz¹dzie gminnym). W szczególnoœci art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (zwanej dalej ustaw¹ o cenach) stanowi, ¿e: „Rada gminy mo¿e ustaliæ ceny urzêdowe
za us³ugi przewozowe gminnego transportu zbiorowego (...)“.
Z literalnego brzmienia niniejszego przepisu wynika, i¿ ceny za us³ugi przewozowe gminnego transportu zbiorowego mog¹ byæ na
terenie gminy wprowadzone uchwa³¹, ale w³aœciwe organy mog¹ przyj¹æ te¿ inne rozwi¹zanie i pozwoliæ by takie ceny kszta³towa³y
prawa rynku. W tym zakresie rada gminy dzia³a wed³ug swego uznania, maj¹c na wzglêdzie optymalne zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty.
Ponadto, na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawowych, organom gminy przys³uguje tak¿e upowa¿nienie do wydawania
przepisów gminnych w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy o samorz¹dzie gminnym). Na podstawie tego upowa¿nienia ustawowego, gminom przys³uguje miêdzy innymi prawo ustalania
ulg lub zwolnieñ z op³at z tytu³u korzystania z us³ug przewozowych lokalnego (gminnego) transportu zbiorowego. Uprawnienia do ulg
i bezp³atnych przejazdów wynikaj¹ z realizacji celów spo³ecznych. Pozwalaj¹ na dofinansowanie okreœlonych grup spo³ecznych, bior¹c
za podstawê wiek, stan zdrowia, status spo³eczny, sytuacjê materialn¹ pasa¿era.
Na marginesie organ antymonopolowy zaznacza, i¿ aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
bezp³atnych i ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254 ze zm.) reguluje wprawdzie
w sposób generalny uprawnienia do bezp³atnych i ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego krajowego
i autobusowego, jednak¿e wedle wyraŸnego zastrze¿enia ustawodawcy, przepisy tej ustawy nie maja zastosowania do komunikacji
miejskiej (por. art.1 ust. 2).
1.
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Po pierwsze, nale¿y podkreœliæ, i¿ Gmina, w tym tak¿e podmioty, którym powierzy³a wykonanie zadañ w³asnych z zakresu
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, maj¹ obowi¹zek przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Takimi przepisami
s¹ niew¹tpliwie przepisy ustawy. W œwietle wykszta³conego orzecznictwa, do dzia³alnoœci publicznej gminy w zakresie zaspakajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym, o ile wywo³uj¹ one skutki praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê ma odpowiednie zastosowanie ustawa antymonopolowa (por. wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia
23 kwietnia 1992 r., sygn. akt XVII Amr 7/92).
Z uwagi na specyfikê zadañ gminy oraz samorz¹dow¹ formê zarz¹dzania, której kierunki okreœlaj¹ programy wyborcze w³adz gminy,
przepisy ustawy antymonopolowej powinny byæ stosowane odpowiednio a zarazem ostro¿nie. Zasad¹ jest, i¿ akty prawa miejscowego
nie mog¹ naruszaæ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustaw, w tym ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie [...].
Po drugie, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy istotne znaczenie ma ustalenie rynku, na którym funkcjonuje
Uczestnik postêpowania oraz czy posiadany w rynku udzia³ odpowiada pozycji dominuj¹cej. Zarzucana bowiem praktyka narzucania
cen nieuczciwych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, jest przyk³adem nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej na rynku.
W toku postêpowania organ antymonopolowy ustali³, i¿ na obszarze miasta Bydgoszczy jedynym organizatorem miejskiej
komunikacji zbiorowej jest Gmina Bydgoszcz (jej zak³ad bud¿etowy - Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy).
Gmina posiada monopol prawny na lokalnym rynku organizowania przewozów œrodkami gminnego transportu zbiorowego,
obejmuj¹cym swoim zasiêgiem obszar miasta Bydgoszczy. Monopol ten wynika z cytowanych wy¿ej aktów prawnych: ustawy
o samorz¹dzie gminnym i ustawy o cenach. Na tak okreœlonym rynku Gmina posiada kompetencje w zakresie ustalania cen biletów
komunikacji miejskiej.
Niew¹tpliwie przedmiotem zainteresowania ustawy antymonopolowej s¹ ceny. Stosownie do treœci art. 4 pkt 7 wy¿ej
wymienionej ustawy przez „ceny“ rozumie siê równie¿ op³aty o charakterze cen, mar¿e handlowe, prowizje i narzuty do cen. W œwietle
niniejszego przepisu bez znaczenia jest kwestia charakteru ceny (cena urzêdowa, cena regulowana, cena umowna; por. Wyrok S¹du
Antymonopolowego z dnia 12 kwietnia 1995 r., sygn. akt XVII Amr 70/94). Z zaprezentowanego stanowiska S¹du Antymonopolowego,
wynika, i¿ ceny biletów komunikacji miejskiej, bêd¹ce cenami urzêdowymi, mog¹ podlegaæ kontroli organu antymonopolowego.
Praktyka dotycz¹ca pobierania cen nadmiernie wygórowanych ma charakter szczególnie grabie¿czy i dotkliwie godzi w interesy
przedsiêbiorców i konsumentów (por. Wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 17 grudnia 1997 r., sygn. akt XVII Ama 43/97).
Przez cenê nadmiernie wygórowan¹ rozumie siê cenê narzucon¹ nabywcy przez podmiot o pozycji dominuj¹cej z racji posiadanej si³y
rynkowej i ra¿¹co zawy¿on¹ w stosunku do wartoœci œwiadczenia. Cena taka istotnie narusza zasadê ekwiwalentnoœci œwiadczeñ
uczestników umowy.
Ustawa antymonopolowa nie wskazuje bli¿szych kryteriów odró¿niaj¹cych cenê nadmiernie wygórowan¹ od innych cen
stosowanych w obrocie. Przy definiowaniu ceny nadmiernie wygórowanej pomocne mog¹ byæ kryteria odwo³uj¹ce siê do
rentownoœci, rozumianej jako stosunek kwoty zysku do kosztów w³asnych, kwoty zysku zawartej w cenie, cen potencjalnych
konkurentów. Ponadto, wskazaæ nale¿y, ¿e przy ocenie kryteriów ceny nadmiernie wygórowanej orzecznictwo antymonopolowe
odchodzi od przydatnej, ale niew¹tpliwie obarczonej w du¿ej mierze uwarunkowaniami subiektywnymi danego sprzedawcy, analizy
kosztowej na rzecz bardziej obiektywnych kryteriów porównawczych z cenami pobieranymi przez potencjalnych konkurentów
na innych porównywalnych rynkach (vide wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 31 stycznia 1996, sygn. akt XVII Amr 60/95).
Reasumuj¹c, podstaw¹ do ustalenia cen biletów za us³ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego s¹ kryteria kosztowe
wskazane w ustawie o cenach, jednak¿e wysokoœæ tych cen nie mo¿e w ostatecznym rachunku nadmiernie siê ró¿niæ od op³at
pobieranych przez konkurentów, dzia³aj¹cych w podobnych warunkach na podobnych rynkach.
Jak wykaza³o postêpowanie antymonopolowe, wysokoœæ cen biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy jest porównywalna
z cenami, jakie pobierane s¹ za to¿same us³ugi przewozowe œrodkami zbiorowego transportu gminnego na innych rynkach lokalnych.
Wyniki analiz: kosztowej i porównawczej potwierdzaj¹, ¿e w latach 1999-2000 ceny biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
nie mia³y charakteru szczególnie grabie¿czego i nie by³y ra¿¹co zawy¿one w stosunku do wartoœci œwiadczenia, co nie uzasadnia
postawienia Gminie zarzutu stosowania cen nadmiernie wygórowanych.
Jak wykaza³o postêpowanie dowodowe, oszacowanie utraconych przychodów z tytu³u stosowania ulg i zwolnieñ w miejskiej
komunikacji zbiorowej nastrêcza wiele trudnoœci, a z pewnoœci¹ nie ma mo¿liwoœci obliczenia rzeczywistych skutków finansowych
stosowania ulg i zwolnieñ w zbiorowej komunikacji miejskiej (z czym zgodzi³ siê Wnioskodawca - vide protokó³ z rozprawy
administracyjnej przeprowadzonej w dniu 13 marca 2000 r.).
Przejazdy œrodkami komunikacji miejskiej maj¹ charakter globalny, st¹d nie ma mo¿liwoœci ustalenia dok³adnej struktury
pasa¿erów i wyodrêbnienia liczby przewozów.
Ponadto, zdaniem organu antymonopolowego, w systemie taryfowym, w którym op³ata za przejazd pobierana jest niezale¿nie
od d³ugoœci przejechanej trasy, czasu przejazdu, czy rodzaju trakcji, mamy do czynienia z dysproporcj¹ œwiadczeñ, brak jest zatem
prze³o¿enia kosztów konkretnego przejazdu na cenê biletu za ten przejazd.
Wnioskodawca s³usznie wywodzi, i¿ dzia³anie Gminy polegaj¹ce na rozszerzeniu uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych,
w warunkach trudnej sytuacji finansowej (ograniczone mo¿liwoœci bud¿etu Gminy, brak dotacji z bud¿etu pañstwa na finansowanie ulg
i zwolnieñ ustawowych), mo¿na uznaæ za dzia³anie nieracjonalne, tym nie mniej, brak podstaw, aby mog³o byæ ono kwalifikowane
w kategoriach praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, której cech¹ jest nadu¿ycie si³y rynkowej.
Ponadto, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w dniu podjêcia przedmiotowych uchwa³ (tj. 29 grudnia 1998 r.) Radzie Miasta Bydgoszczy nie znane
by³y jeszcze wyniki badañ marketingowych przeprowadzonych dopiero w 1999 r. Radni podjêli wiêc uchwa³ê na podstawie informacji
zawartych we Wniosku Zarz¹du Miasta, z którego wynika³o, ¿e planowana dotacja w kwocie oko³o 37 milionów z³. pokrywa „utracone
przychody“ szacowane wówczas na oko³o 33 miliony z³. (w tym 3,5 miliona z³. z tytu³u wprowadzenia bezp³atnych przejazdów dla osób
pomiêdzy 65 a 70 rokiem ¿ycia).
Formu³owanie wniosków na podstawie pojedynczego twierdzenia, wyrywkowo wybranego jest nieuzasadnione.
W szczególnoœci wymaga podkreœlenia, ¿e praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê siê nie domniemywa. Tymczasem z samego faktu
podwy¿ki cen biletów oraz obni¿enia wieku osób uprawnionych do bezp³atnych przejazdów, wnioskodawca wywiód³ stosowanie
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê.
Zdaniem organu antymonopolowego, cena jest niew¹tpliwie istotnym elementem ka¿dej umowy, a w³aœciwy jej poziom
gwarantuje realizacjê zasady ekwiwalentnoœci œwiadczenia. Dlatego niezwykle wa¿ne jest precyzyjne okreœlenie, kto ma uprawnienia
do jej ustalenia oraz jaki poziom ceny nale¿y uznaæ za prawid³owy.
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Stosownie do art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 18 ust. 3 ustawy o cenach rada gminy mo¿e ustaliæ ceny urzêdowe za us³ugi przewozowe
œrodkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie uzasadnionych kosztów ponoszonych przy ich œwiadczeniu
z uwzglêdnieniem zysku i podatku obrotowego (obecnie podatku VAT). Oznacza to, ¿e jedynym czynnikiem ustawowym,
ograniczaj¹cym wysokoœæ cen biletów za przejazdy œrodkami komunikacji miejskiej, jest wysokoœæ ekonomicznie uzasadnionych
kosztów œwiadczenia tych us³ug przy uwzglêdnieniu usprawiedliwionego zysku i podatku VAT.
Czynniki ustawowe nie s¹ jedynymi, które maj¹ wp³yw na cenê biletu. Nale¿y zgodziæ siê z uczestnikiem, ¿e ceny w komunikacji
miejskiej ulegaj¹ oddzia³ywaniu pe³nionych przez nie funkcji spo³ecznej i komunikacyjnej. Wype³niaj¹c funkcjê spo³eczn¹, powinny
zapewniæ mo¿liwoœæ w miarê nie ograniczonej ruchliwoœci komunikacyjnej wszystkim grupom ludnoœci, niezale¿nie od dochodów.
Jej realizacja przez w³adze publiczne polega na okreœleniu poziomu cen za us³ugi komunikacji miejskiej i prawa okreœlonych grup
spo³ecznych do ulg i bezp³atnych przejazdów. Natomiast realizuj¹c funkcjê komunikacyjn¹, ceny powinny wspó³decydowaæ
o konkurencyjnoœci komunikacji zbiorowej w stosunku do komunikacji indywidualnej (samochodowej).
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Gmina finansuje nie tylko przejazdy ulgowe i bezp³atne. Jej zadaniem jest równie¿ utrzymanie tzw.
nierentownych linii. Oprócz dotacji eksploatacyjnych, z bud¿etu gminy pochodz¹ równie¿ dotacje inwestycyjne. Na globaln¹ wartoœæ
wydatków w komunikacji publicznej wp³yw ma za³o¿ony poziom nak³adów na remonty i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej oraz
innych wydatków zwi¹zanych z jej funkcjonowaniem.
Polityka cenowa w komunikacji miejskiej jest zatem pojêciem wykraczaj¹cym poza cennik op³at za przejazdy œrodkami komunikacji
zbiorowej.
W ocenie niniejszej sprawy istotn¹ rolê odgrywa równie¿ fakt, i¿ do chwili obecnej nie zosta³y ustalone, w odniesieniu do komunikacji
miejskiej, zasady zwrotu kosztów uprawnieñ do bezp³atnych i ulgowych przejazdów ustanowionych w drodze ustaw, w rezultacie czego
skutki finansowe uprawnieñ do bezp³atnych i ulgowych przejazdów ustanowionych w drodze ustaw obci¹¿aj¹ bud¿et gminy.
W ocenie organu antymonopolowego, zadaniem organizatora gminnej komunikacji zbiorowej jest zapewnienie powszechnej
dostêpnoœci do jej us³ug wszystkim grupom ludnoœci. Determinuje to nadanie komunikacji miejskiej statusu u¿ytecznoœci publicznej
i podjêcie przez odpowiedni¹ w³adzê publiczn¹ odpowiedzialnoœci za jej funkcjonowanie. Pe³nienie przez komunikacjê miejsk¹ funkcji
u¿ytecznoœci publicznej nie pozwala na przyjêcie w tej dziedzinie gospodarowania wszystkich zasad gospodarki rynkowej.
Istnieje bowiem uzasadnienie dla ingerencji przez w³adzê publiczn¹ w uk³ad tras i linii komunikacji miejskiej, rozk³ad jazdy oraz poziom
i strukturê cen za us³ugi przewozowe. Ingerencja ta stanowi podstawê do dotowania komunikacji miejskiej w celu wyrównania strat
w dzia³alnoœci gospodarczej w zwi¹zku z wprowadzeniem okreœlonych rozwi¹zañ nie determinowanych bezpoœrednio przez rynek.
Dotowanie to ma charakter refundacji nieuzyskiwania wy¿szych przychodów w zwi¹zku z realizowaniem przewozów po cenach
ni¿szych od wolnorynkowych, w tym na podstawie uprawnieñ do przejazdów ulgowych i bezp³atnych. S³u¿y tak¿e refundacji kosztów
realizowania kursów w czêœci nie pokrytej przychodami, które nie by³yby wykonane w sytuacji decydowania o zakresie dzia³alnoœci
przewozowej bezpoœrednio przez rynek.
Konkluduj¹c, nastêpstwem stanowienia cen w komunikacji miejskiej przez organy samorz¹dowe jest silne ograniczenie
oddzia³ywania mechanizmu rynkowego oraz wprowadzanie do polityki cenowej elementów polityki spo³ecznej. Realizowanie za
poœrednictwem cen za przewozy œrodkami komunikacji zbiorowej zadañ polityki spo³ecznej wp³ywa z jednej strony na poziom tych cen,
z drugiej natomiast na zakres ulg i uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych i ulgowych. Poziom cen to podstawowy element generuj¹cy
wp³ywy ze sprzeda¿y biletów. Elementem ograniczaj¹cym jest natomiast zakres ulg i uprawnieñ do bezp³atnych przejazdów,
wynikaj¹cych czêœciowo z obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, a czêœciowo stanowionych przez Radê Gminy.
Stosowanie zawy¿onych cen biletów nie le¿y w interesie podmiotu ustalaj¹cego te ceny z nastêpuj¹cych powodów: ustalenie cen
biletów za przejazdy œrodkami komunikacji zbiorowej na zbyt wysokim poziomie powoduje, ¿e czêœæ pasa¿erów rezygnuje z nich na
rzecz komunikacji indywidualnej, co skutkuje, z jednej strony zwiêkszeniem deficytu komunikacji zbiorowej, a z drugiej strony
wzrostem zatorów ulicznych, utrudniaj¹cych ruch. Wobec powy¿szego, w zakresie sposobu kszta³towania cen biletów Rada musi
zachowywaæ siê rynkowo. Ustanawiaj¹c ceny powy¿ej cen wynikaj¹cych z uwarunkowañ rynkowych, Gmina dzia³a³aby wbrew
w³asnemu interesowi powoduj¹c zmniejszenie liczby osób korzystaj¹cych z komunikacji miejskiej i koniecznoœæ ograniczenia liczby
kursów, co skutkowa³oby obni¿eniem wyników finansowych.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ ocena zachowañ Gminy przez organ antymonopolowy w prawnoprocesowych formach dzia³ania,
w tym tak¿e uchwa³ podejmowanych przez organy gminy, nastêpowaæ mo¿e wy³¹cznie zgodnie z prawem antymonopolowym.
W ¿adnym wypadku nie mo¿e oznaczaæ wejœcia w kompetencje s¹du administracyjnego (art. 101 ustawy o samorz¹dzie gminnym).
Aczkolwiek kryterium zgodnoœci dzia³ania uczestnika rynku z obowi¹zuj¹cym prawem pozostaje w obrêbie uwagi organu
antymonopolowego, to jednak z podanych wy¿ej wzglêdów organ ten nie jest uprawniony do wypowiadania siê w kwestii legalnoœci
podjêtej przez Gminê uchwa³y. Dla rozstrzygniêcia sprawy przez Prezesa Urzêdu istotny jest wy³¹cznie skutek rynkowy dzia³ania
uczestnika rynku (vide wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 7 czerwca 2000 r. sygn. akt XVII Ama 19/00). Organ antymonopolowy
nie bada w prawnoprocesowych formach postêpowania zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa uchwa³ podejmowanych przez
organy gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej, gdy¿ nale¿y to do kompetencji s¹du administracyjnego. Natomiast na
zasadach ogólnych ocenia zachowanie na rynku gminy, jak ka¿dego innego przedsiêbiorcy i w razie stwierdzenia w jego dzia³alnoœci
stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê wyci¹ga w stosunku do wspomnianego podmiotu sankcje wynikaj¹ce z przepisów
ustawy antymonopolowej.
Reasumuj¹c, organ antymonopolowy nie jest w³adny oceniaæ, czy Rada Gminy Bydgoszcz podejmuj¹c przedmiotowe uchwa³y
naruszy³a ustawê o cenach oraz ustawê z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania [...], a winien to stwierdziæ s¹d
administracyjny.
Do kompetencji organu antymonopolowego nie nale¿y równie¿ ocena realizacji zadañ wynikaj¹cych z art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym. W okreœlonych sytuacjach wspomniane zachowania mog¹ bowiem podlegaæ restrykcjom innych
ustaw. I tak, obowi¹zkowi gminy odpowiadaj¹ wynikaj¹ce z jej zadañ uprawnienia mieszkañców gminy. Uprawnienia te, w razie ich
naruszenia korzystaj¹ ochrony s¹dowej na mocy art. 101 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci,
¿e przepis ten stwarza legitymacjê skargow¹ mieszkañcom gminy, której organy w drodze uchwa³y dopuœci³y siê naruszenia
uprawnieñ swoich mieszkañców, wynikaj¹cych ze sfery zadañ publicznych gminy.
Na marginesie, organ antymonopolowy sygnalizuje, i¿ w podobnej sprawie orzeka³ Naczelny S¹d Administracyjny, nie stwierdzaj¹c
w wyroku naruszenia ustawy o cenach (por. wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego - Oœrodek Zamiejscowy we Wroc³awiu z dnia
18 stycznia 1996 r., sygn. akt SA/Wr 2601/95).[…]
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80
DECYZJA
z dnia 21 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Period Ricard S.A. we Francji
nad Seagram Holding - und Handelsgesselschaft GmbH w Niemczech
(Nr DDF-51/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Period Ricard S.A. we Francji nad Seagram Holding - und Handelsgesselschaft GmbH w Niemczech, w drodze nabycia udzia³ów.[…]
81
DECYZJA
z dnia 21 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ady Magnetyzowe „ROPCZYCE“ S.A.
w Ropczycach nad „MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa“ S.A. w Krakowie
(Nr DDF-50/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Zak³ady Magnetyzowe „ROPCZYCE“ S.A. w Ropczycach nad „MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa“ S.A. w Krakowie.[…]
82
DECYZJA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez M.R. funkcji cz³onka Zarz¹du
w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDP-40/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez M.R.
pe³ni¹cego funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach, funkcji cz³onka Zarz¹du
u konkuruj¹cego przedsiêbiorcy tj. w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie.[…]
83
DECYZJA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez R.P. funkcji cz³onka Rady Nadzorczej
w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach
(Nr DDP-39/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez R.P.
pe³ni¹cego funkcjê cz³onka Zarz¹du w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie, funkcji cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u
Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach.[…]
84
DECYZJA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez E.M. funkcji cz³onka Rady Nadzorczej
w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach.
(Nr DDP-38/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez E.M.
pe³ni¹cego funkcjê cz³onka Zarz¹du w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie, funkcji cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u
Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach.[…]
85
DECYZJA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie nad Elana S.A. w Toruniu.
(Nr DDP-37/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie nad Elana S.A. w Toruniu, poprzez nabycie akcji Elana
w iloœci powoduj¹cej uzyskanie 60% g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.[…]
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86
DECYZJA
z dnia 23 sierpnia 2001r.
w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy PN. Beton Towarowy Komfort Sp. z o.o.
w Zgorzelcu przez TBG Transportbeton Zittau GmbH & Co. Kg w Niemczech
oraz Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Comfort“ Sp. z o.o. w Zgorzelcu
(Nr DDP-36/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez
TBG Transportbeton Zittau GmbH & Co. Kg w Niemczech oraz Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Comfort“ Sp. z o.o. w Zgorzelcu
wspólnego przedsiêbiorcy PN. Beton Towarowy Komfort Sp. z o.o. w Zgorzelcu.[…]
87
DECYZJA
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe FS Holding
Korporacjê Finansowo-Przemys³ow¹ w Lublinie akcji Herbapol-Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku
(Nr DDP-42/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu
przez Przedsiêbiorstwo Pañstwowe FS Holding Korporacjê Finansowo-Przemys³ow¹ w Lublinie akcji w podwy¿szonym kapitale HerbapolBia³ystok S.A. w Bia³ymstoku w iloœci powoduj¹cej uzyskanie co najmiej 25 % g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spó³ki.[…]
88
DECYZJA
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez EETEK Sp. z o.o. w Nikozji
nad Elektrociep³owni¹ Mielec Sp. z o.o. w Mielcu
(Nr DDI-44/2001)
Na postawie art. 17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu bezpoœredniej
kontroliprzezEETEKSp.zo.o.wNikozjinadElektrociep³owni¹MielecSp.zo.o.wMielcu,poprzeznabycieudzia³ówtejSpó³ki.[…]
89
DECYZJA
z dnia 4 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lohman & Co. AG w Niemczech
nad Drobimex-Heintz Sp. z o.o. w Szczecinie
(Nr DDF-53/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.
1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu bezpoœredniej
kontroli przez Lohman & Co. AG w Niemczech nad Drobimex-Heintz Sp. z o.o. w Szczecinie, poprzez nabycie 51,9 % udzia³ów.[…]
90
DECYZJA
z dnia 4 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Compagnie Generale des Communions S.A. we Francji nad Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Warszawie
(Nr DDI-51/2001)
Na postawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Compagnie Generale des Communions S.A. we Francji nad Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Warszawie.[…]
91
DECYZJA
z dnia 10 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez Sydkraft Aktiebolag w Szwecji
udzia³ów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie
(Nr DDI-45/2001)
Na postawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez
Sydkraft Aktiebolag w Szwecji udzia³ów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie powoduj¹cym uzyskanie ponad 25% g³osów
na Zgromadzeniu Wspólników.[…]
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92
DECYZJA
z dnia 10 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Waterloo Projekt Limitem
w Wielkiej Brytanii nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Burmah Castrol PLC w Wielkiej Brytanii
(Nr DDP-44/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Waterloo Projekt Limitem w Wielkiej Brytanii nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Burmah Castrol PLC w Wielkiej Brytanii, poprzez nabycie
akcji i maj¹tku nale¿¹cego do tej Spó³ki.[…]
93
DECYZJA
z dnia 12 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy NAVO-Polska
Grupa Dystrybucyjna w Tychach przez Mister Sp. z o.o. w Tychach, F.H.U. Libra Sp. z o.o. w Gdyni, P.P.H. Shah- Bob Sp. z o.o.
we Wroc³awiu, PAMEX Sp. z o.o. w Kielcach
(Nr DDF-56/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy NAVO-Polska Grupa Dystrybucyjna w Tychach przez Mister Sp. z o.o. w Tychach. F.H.U., Libra Sp. z o.o. w Gdyni,
P.P.H. Shah- Bob Sp. z o.o. we Wroc³awiu, PAMEX Sp. z o.o. w Kielcach.[…]
94
DECYZJA
z dnia 12 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku
nad Alpex-Karlino S.A. w Warszawie
(Nr DDF-55/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku nad Alpex-Karlino S.A. w Warszawie.[…]
95
DECYZJA
z dnia 12 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy, maj¹cego siedzibê
poza granicami Polski, przez BP p.l.c. w Wielkiej Brytanii oraz Solvay S.A. w Belgii.
(Nr DDP-45/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy, maj¹cego siedzibê poza granicami Polski, przez BP p.l.c. w Wielkiej Brytanii oraz Solvay S.A. w Belgii.[…]
96
DECYZJA
z dnia 17 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sandvik Incest AB w Szwecji
nad czêœciami innych przedsiêbiorców nale¿¹cych do Grup Mesto i Svedala.
(Nr DDP-46/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Sandvik Invest AB w Szwecji nad czêœciami innych przedsiêbiorców nale¿¹cych do Grup Mesto i Svedala.[…]
97
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fels-Werke GmbH w Niemczech
nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ w Sitkówce k. Kielc
(Nr DDP-51/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Fels-Werke GmbH w Niemczech nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ w Sitkówce k. Kielc, poprzez nabycie akcji
tej Spó³ki.[…]
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98
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o.
w Sitkówce k. Kielc nad Zak³adami Przemys³u Wapiennego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc
(Nr DDP-50/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o. w Sitkówce k. Kielc nad Zak³adami Przemys³u Wapiennego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc,
poprzez nabycie 80% akcji.[…]
99
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez SMA Svenska Mineral AB w Szwecji nad
Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc
(Nr DDP-49/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez SMA Svenska Mineral AB w Szwecji nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc poprzez
nabycie ponad 50% akcji Spó³ki.[…]
100
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Cementowniê „O¿arów“ S.A. w O¿arowie
nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc.
(Nr DDP-48/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Cementowniê „O¿arów“ S.A. w O¿arowie nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc
poprzez nabycie ponad 85% akcji Spó³ki.[…]
101
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ad Przetwórstwa Hutniczego
„STALPRODUKT“ S.A. w Bochni nad Fabryk¹ Narzêdzi „KuŸnia“ S.A .w Su³kowicach
(Nr DDP-47/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.
1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu bezpoœredniej
kontroli przez Zak³ad Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT“ S.A. w Bochni nad Fabryk¹ Narzêdzi „KuŸnia“ S.A w Su³kowicach, poprzez
nabycie akcji tej Spó³ki w iloœci powoduj¹cej osi¹gniêcie ponad 50 % g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.[…]
102
DECYZJA
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Caisse Nationale de Credit Agricole S.A.
we Francji nad Europejskim Funduszem Leasingowym we Wroc³awiu
(Nr DDF-58/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu poœredniej
kontroli przez Caisse Nationale de Credit Agricole S.A. we Francji nad Europejskim Funduszem Leasingowym we Wroc³awiu.[…]
103
DECYZJA
z dnia 26 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Poznañskie Konsorcjum Agencji Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o.
za ograniczaj¹ca konkurencjê
(Nr RPZ-20/2001)
1.) Na podstawie art.104 Kpa w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego,
wszczêtego z urzêdu, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹
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konkurencjê, dzia³ania nastêpuj¹cych cz³onków sieci komputerowej, zorganizowanej przez Poznañskie Konsorcjum Agencji
Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o.:
- Piotra Nowakowskiego, Paw³a Ko³odziejczaka - przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ramach spó³ki cywilnej „Aktiv“ z siedzib¹
w Poznaniu,
- Gra¿ynê Czachor, Barbarê Giera - wspó³w³aœcicieli biura obrotu nieruchomoœciami „Asma“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Aleksandra B³aszczyka - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „B³aszczyk“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Krzysztofa Krzy¿aniaka - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Bik“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Bogumi³a Matusiaka - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Domlex“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Ewê Pietras - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „E.K. Pietras“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Danutê Korcz - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Eraka2“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Roberta Bilskiego, Macieja Kuka, Jacek Króla - przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ramach spó³ki cywilnej “Everest Nieruchomoœci“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Janusza Grygiera - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Grygier“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Adama Henclewskiego i Lidiê Henclewsk¹ - wspó³w³aœcicieli biura obrotu nieruchomoœciami “Henclewski“ - z siedzib¹
w Poznaniu,
- Miros³awa Laskowskego - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Laskowski“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Mariusza Oboda - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Loco“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Jerzego Sielickiego - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Polmax“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Ma³gorzatê Ptak - Adamczewsk¹ - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Ptak“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Lidiê Dybiona - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Quaranta“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Danutê Talarczyk - Scheller, Aleksandrê Scheller - przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ramach spó³ki cywilnej „Talarczyk i Scheller“
z siedzib¹ w Poznaniu,
- Ewê Górniok - Tracz - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Ewa Tracz“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Jolantê Urban - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Urban“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
- Gra¿ynê Grajewsk¹ - w³aœciciela biura obrotu nieruchomoœciami „Vademecum“ - z siedzib¹ w Poznaniu,
polegaj¹ce na przyjêciu w zawieranych “Umowach Dostêpu do Komputerowej Sieci Konsorcjum“, zobowi¹zania do stosowania
prowizji w wysokoœci wyznaczonej przez Poznañskie Konsorcjum Agencji Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o., co jest równoznaczne
z zawarciem przez ww. podmioty porozumienia ustalaj¹cego cenowe warunki œwiadczenia us³ug - przy czym jednoczeœnie stwierdza
siê zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Poznaniu zbada³ zasady funkcjonowania, istniej¹cego od 1996 r.,
Poznañskiego Konsorcjum Agencji Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o. Komputerowa sieæ Konsorcjum powsta³a w celu utworzenia
wspólnej bazy danych o nieruchomoœciach, bêd¹cych przedmiotem obrotu. Za wzór twórcom sieci pos³u¿y³, funkcjonuj¹cy w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, system wielokrotnego przetwarzania ofert (Multiple Listing Service - MLS). Polega on na udostêpnianiu
ka¿demu poœrednikowi ofert z³o¿onych innym uczestnikom systemu, mo¿liwoœci realizacji transakcji w odniesieniu do wszystkich
ofert, przy zagwarantowaniu zap³aty prowizji temu z biur poœrednictwa, które ofertê wprowadzi³o do systemu. System MLS stworzony
przez Poznañskie Konsorcjum Agencji Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o. jest jedynym dzia³aj¹cym na terenie Wielkopolski, jest te¿
(jak przyznaje spó³ka) pionierem w skali kraju, a podmioty u¿ytkuj¹ce sieæ nale¿¹ do elity poznañskich poœredników.
Metod¹ dzia³ania Konsorcjum jest dystrybucja ofert za pomoc¹ skomputeryzowanej bazy danych. Jednym z warunków
przy³¹czenia do Sieci jest podpisanie ze spó³k¹ Umowy Dostêpu do Komputerowej Sieci Konsorcjum (dalej Umowa Dostêpu). Treœæ tej
umowy, a w szczególnoœci za³¹czone do niej Zasady korzystania z Komputerowej Sieci Konsorcjum (dalej Zasady), stanowi³a przedmiot
oceny Urzêdu.
Wyniki wstêpnych ustaleñ Urzêdu wskazywa³y na stosowanie przez u¿ytkowników ujednoliconych warunków umów oraz,
co istotniejsze, na ustalaniu ceny umowy poœrednictwa. Obowi¹zek u¿ytkownika do przedk³adania klientom umowy o poœrednictwo
opartej o konkretny, ustalony przez spó³kê, wzór wynika³ wprost z § 5 ust.1 “Umowy Dostêpu“. Natomiast wysokoœæ prowizji, w tym
minimalna kwota pobierana z tytu³u wykonywania us³ugi poœrednictwa, ujêta zosta³a w § 4 „Zasad“. Zgodnie z tym postanowieniem
zalecono pobieranie nastêpuj¹cych prowizji: od sprzedaj¹cego nieruchomoœæ lub spó³dzielcze prawo w³asnoœciowe - 3% ceny
transakcji - nie mniej ni¿ 1000 z³., od kupuj¹cego równie¿ 3% transakcji - nie mniej ni¿ 1000 z³. Od wynajmuj¹cego lokal lub
nieruchomoœæ - po³owê czynszu, nie mniej ni¿ 500 z³., a od najemcy - jednomiesiêczny czynsz najmu.
Rynkiem relewantnym (w³aœciwym) w sprawie jest, w ujêciu produktowym, rynek us³ug polegaj¹cych na podejmowaniu
czynnoœci zamierzaj¹cych do zawarcia umów przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci lub umów najmu nieruchomoœci albo lokalu.
Wyodrêbniaj¹c obszar rynku geograficznego Urz¹d bra³ pod uwagê po³o¿enie nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot umowy oraz
miejsce zamieszkania klienta, z którym zawierano umowê. Ostatecznie rynek w³aœciwy w aspekcie terytorialnym wyznaczony zosta³
na obszar Poznania i powiatu poznañskiego. Za lokalizacj¹ nieruchomoœci, jako kryterium pozwalaj¹cym na terytorialne wyznaczenie
rynku, przemawia³ fakt, ¿e od 60% do 85% nieruchomoœci bêd¹cych przedmiotem umów o poœrednictwo zawieranych przez
poszczególnych u¿ytkowników sieci po³o¿onych jest w³aœnie na obszarze Poznania i powiatu poznañskiego.
Ustawa zakazuje porozumieñ, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób
konkurencji na rynku w³aœciwym. W szczególnoœci zabronione jest ustalanie bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków
zakupu lub sprzeda¿y. W sytuacji gdy ka¿dy z ka¿dy przedsiêbiorców znajduje siê w innej sytuacji ekonomiczno - finansowej, ponosi
inne koszty, ceny us³ug winny byæ odpowiednio ró¿ne. Ustalenie jednakowych cen, tym bardziej minimalnych, jest przejawem
zachowañ ograniczaj¹cych konkurencjê, najsurowiej œciganych przez prawo antymonopolowe. „W sposób bezpoœredni godzi
to bowiem nie tylko w interesy partnerów rynkowych, ale tak¿e kolejnych uczestników obrotu towarowego. W niektórych pañstwach,
np. w USA, uzgadnianie cen przez konkurentów jest bezwzglêdnie zakazane, a nawet zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci“.
(S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, wyd. C.H.Beck., Warszawa 1999 r., str. 172).
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Uzgadnianie cen miêdzy konkurentami mo¿e nast¹piæ w sposób bezpoœredni, na przyk³ad pisemnie w umowie, b¹dŸ
w nastêpstwie uzgodnionego zachowania. Zgodnie bowiem z definicj¹ zawart¹ w art. 4 pkt 4 ustawy, porozumieniem s¹:
- umowy zawierane miêdzy przedsiêbiorcami, miêdzy zwi¹zkami przedsiêbiorców oraz miêdzy przedsiêbiorcami i ich zwi¹zkami
albo niektóre postanowienia tych umów,
- uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki,
- uchwa³y lub inne akty zwi¹zków, przedsiêbiorców lub ich organów statutowych.
Wymaga nadto podkreœlenia, i¿ dla stwierdzenia stosowania praktyki z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie ma znaczenia, czy skutek
w postaci ograniczenia konkurencji faktycznie wyst¹pi³. Wystarczy uzgodniony zamiar podmiotów, maj¹cych mo¿liwoœæ wp³ywania
na zachowania rynkowe pozosta³ych uczestników rynku relewantnego.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e prawo antymonopolowe zakazuje nie tylko bezpoœredniego lub poœredniego ustalania przez konkurentów
cen, ale równie¿ wymiany informacji o cenach i karach, a tak¿e naœladownictwa cenowego.
W œwietle orzecznictwa i pogl¹dów doktryny „za nielegaln¹ nale¿y uznaæ wymianê przez przedsiêbiorców lub jednego z nich
informacji o ponoszonych kosztach i zamierzeniach podwy¿ek cen, je¿eli s³u¿y to lub mo¿e s³u¿yæ koordynowaniu cen przez
konkurentów. Odnosi siê to w równym stopniu do podmiotu, który wspomniane dane ujawnia, jak i konkurentów, wykorzystuj¹cych
te informacje, o ile wywo³uje to lub mo¿e wywo³aæ, z naruszeniem prawa antymonopolowego, m. in. ujednolicenie lub
skoordynowanie zachowañ ograniczaj¹cych konkurencjê na znacznej czêœci rynku przez przedsiêbiorców uczestnicz¹cych
we wspomnianym przep³ywie informacji. Nielegalne jest te¿ pod¹¿anie konkurentów za cenami przedsiêbiorstwa bêd¹cego liderem
cenowym, je¿eli ceny przez niego zaproponowane s¹ wynikiem kompromisu miêdzy nim a pozosta³ymi konkurentami“. (S. Gronowski,
Ustawa antymonopolowa. Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 1999 r., str. 173).
Prezes Urzêdu okreœli³ udzia³ w rynku w³aœciwym przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w porozumieniu szacuj¹c go na poziomie 19, 93%.
Wskazaæ jednak nale¿y, ¿e okreœlenie udzia³u w rynku tych przedsiêbiorców standardowymi metodami okaza³o siê niemo¿liwe.
Przede wszystkim nie mo¿na by³o ustaliæ pe³nej listy przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie poœrednictwa w obrocie
nieruchomoœciami w ustalonym geograficznie rynku w³aœciwym. W konsekwencji, nie mo¿na by³o zastosowaæ miary okreœlenia
udzia³y w rynku polegaj¹cej na procentowym udziale obrotów biur poœrednictwa uczestnicz¹cych w porozumieniu w obrotach ca³ego
rynku w³aœciwego.
W tej sytuacji Prezes Urzêdu pos³u¿y³ siê miar¹ poœredni¹ - udzia³em og³oszeñ i reklam uczestników porozumienia w ogólnej iloœci
ofert biur obrotu nieruchomoœciami zamieszczonych w mediach ukazuj¹cych siê w obrêbie rynku w³aœciwego i dotycz¹cych
nieruchomoœci zlokalizowanych w obrêbie tego rynku. Prezes Urzêdu wyszed³ bowiem z za³o¿enia, ¿e aktywnoœæ reklamowa
przedsiêbiorców na rynku us³ug, na którym istnieje tak silna konkurencja, mo¿e byæ miar¹ ich potencja³u ekonomicznego i si³y
rynkowej. Badaniami objêto okres 6 - 12 wrzeœnia br. W przypadku prasy codziennej, do badañ wybrano wydania z dni tygodnia,
w których ukazuje siê najwiêksza liczba ofert. Wyniki badañ przedstawia poni¿sza tabela.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Urz¹d uzna³ porozumienie za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê. Decyzja nie zawiera jednak zakazu jej
stosowania, z uwagi na to, i¿ cz³onkowie systemu zorganizowanego przez Poznañskie Konsorcjum Nieruchomoœci „RealNet“ Sp. z o.o.
dobrowolnie odst¹pili od porozumienia. Porozumienie trwa³o do czasu podjêcia przez Walne Zgromadzenia Wspólników Spó³ki, w dniu
28 maja 2001 r., uchwa³y zmieniaj¹cej treœæ „Zasad“ w kierunku zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami. W aktualnej wersji tego aktu
nie zamieszczono zapisów kszta³tuj¹cych wysokoœæ prowizji za us³ugi.
Jednoczeœnie, Urz¹d odst¹pi³ od wymierzenia kary mimo, i¿ zawarcie przez konkurentów porozumienia polegaj¹cego na ustaleniu
cen nale¿y do najciê¿szych naruszeñ prawa antymonopolowego. Dobrowolne zaniechanie stosowania kwestionowanych
postanowieñ umownych wp³ynê³o na treœæ takiego rozstrzygniêcia Urzêdu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy ewentualnym zawieraniu
podobnych porozumieñ w przysz³oœci, uczestnikom mo¿na by ju¿ przypisaæ winê, polegaj¹c¹ na rozeznaniu bezprawnoœci takiego
dzia³ania. Przeciwdzia³aj¹c tworzeniu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, Urz¹d szczególnym zainteresowaniem obserwowaæ
bêdzie, przez pryzmat ustawy antymonopolowej, funkcjonowanie systemu stworzonego przez Poznañskie Konsorcjum Agencji
Nieruchomoœci RealNet Sp. z o.o..[…]
104
DECYZJA
z dnia 28 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.
w Warszawie nad Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym w Warszawie
(Nr DDI-49/2001)
Na postawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Polskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. w Warszawie nad Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym S.A. w Warszawie,
poprzez nabycie 75 % akcji.[…]
105
DECYZJA
z dnia 30 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiebiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez APOLLO-OPTIK GmbH & Co. KG.
w Niemczech nad Vision Express Polska Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr DDF-64/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
bezpoœredniej kontroli przez APOLLO-OPTIK GmbH & Co. KG. w Niemczech nad Vision Express Polska Sp. z o.o. w Warszawie.[…]
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106
DECYZJA
z dnia 1 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy Chemkol Sp. z o.o.
w Kêdzierzynie KoŸle przez Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. w Gliwicach oraz Zak³ady Azotowe „Kêdzierzyn“ S.A.
w Kêdzierzynie KoŸle
(Nr DDI -50/2001)
Na postawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu
wspólnego przedsiêbiorcy Chemkol Sp. z o.o. w Kêdzierzynie KoŸle przez Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. w Gliwicach oraz
Zak³ady Azotowe „Kêdzierzyn“ S.A. w Kêdzierzynie KoŸle. […]
107
DECYZJA
z dnia 2 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez Gminê Trzebownisko
(Nr RKR-18/2001)
Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“), po przeprowadzeniu na wniosek K.J. - w³aœciciela Zak³adu Miêsnego
„JANIPEK“ w Trzebownisku - postêpowania antymonopolowego, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
nie stwierdza siê stosowania przez Gminê Trzebownisko praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej na lokalnym rynku dostawy wody i odprowadzania œcieków poprzez:
- stosowanie przez Gospodarstwo Pomocnicze Gminy w podobnych umowach o dostawê wody i odbiór œcieków z osobami
trzecimi uci¹¿liwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzaj¹cych tym osobom zró¿nicowane warunki konkurencji,
- narzucanie uci¹¿liwych warunków umów o dostawê wody i odprowadzanie œcieków, przynosz¹cych Gminie nieuzasadnione
korzyœci.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie wp³yn¹³ w dniu 22.01.2001 r. wniosek K.J. - w³aœciciela
Zak³adu Miêsnego „JANIPEK“ w Trzebownisku (dalej Wnioskodawca) - o wszczêcie postêpowania administracyjnego przeciwko
Gminie Trzebownisko (dalej Gmina) pod zarzutem stosowania praktyk monopolistycznych.
We wniosku (z dnia 15.01.2001 r.) oraz jego uzupe³nieniu z dnia 1.02.2001 r. Wnioskodawca podniós³, ¿e Gmina, która jest
lokalnym monopolist¹ w zakresie dostaw wody i odbioru œcieków, narusza jego interes prawny, poniewa¿ dzieli swoich kontrahentów tj. odbiorców wody i dostawców œcieków - na ró¿ne kategorie i stosuje wobec nich zró¿nicowane op³aty za dostawê wody i odbiór
œcieków. Op³aty te s¹ wy¿sze w przypadku przedsiêbiorców - w tym Wnioskodawcy - a ni¿sze w przypadku gospodarstw domowych.
Tymczasem - w przekonaniu Wnioskodawcy - koszt doprowadzenia wody do jego zak³adu oraz odprowadzenia stamt¹d œcieków nie
jest wy¿szy ni¿ w przypadku gospodarstw domowych.
Zdaniem Wnioskodawcy jego interes prawny zosta³ tym bardziej naruszony, ¿e w przesz³oœci wspó³uczestniczy³ w finansowaniu
oczyszczalni budowanej przez Gminê i na tê okolicznoœæ, w dniu 16.10.1995 r., sporz¹dzona zosta³a pomiêdzy stronami umowa, która
3
w par. 4 pkt 2 stanowi, i¿ cena oczyszczenia 1 m œcieków, z uwzglêdnieniem ³adunku, bêdzie równa dla wszystkich u¿ytkowników
tej oczyszczalni. Obecnie natomiast Gmina nie tylko ró¿nicuje op³atê za odbiór œcieków na niekorzyœæ Wnioskodawcy i przymusza
go do zawarcia umowy o odbiór œcieków uwzglêdniaj¹cej to ró¿nicowanie, ale równie¿ odmawia rozliczenia jego udzia³u w kosztach
budowy oczyszczalni. Wnioskodawca zakwestionowa³ tak¿e ustalon¹ przez Gminê zasadê, i¿ iloœæ odebranych œcieków jest równa
iloœci dostarczonej wody, co w przypadku jego zak³adu nie jest zgodne z prawd¹, gdy¿ woda zu¿yta bezpowrotnie do celów
produkcyjnych nigdy nie jest œciekiem.
W toku postêpowania Gmina - odpowiadaj¹c na zarzuty podniesione przez Wnioskodawcê - wyjaœni³a (pisma z dnia
27.02, 22.03.2001 r.), i¿ us³ugi dostawy wody i odbioru œcieków na jej terenie œwiadczy oraz op³aty z tego tytu³u pobiera Gospodarstwo
Pomocnicze Gminy. Wysokoœæ op³at za dostawê wody i odbiór œcieków uchwala Rada Gminy w oparciu o planowane i uzasadnione
koszty utrzymania i eksploatacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Stosownie do przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie œcieków (Dz. U. Nr 151, poz. 716 ze zm.) - zwanego dalej
„rozporz¹dzeniem w sprawie urz¹dzeñ“ (...), odbiorcy wody z terenu Gminy podzieleni s¹ na dwie kategorie: „gospodarstwa
domowe“ oraz „pozostali odbiorcy“, do których zaliczono m.in. instytucje i przedsiêbiorców. W grupie „pozosta³ych odbiorców“
znalaz³ siê tak¿e Wnioskodawca. Zró¿nicowanie wysokoœci op³at wynika - zdaniem Gminy - z ró¿nych kosztów ich œwiadczenia, tj. ni¿szych
dla gospodarstw.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Istot¹ praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê okreœlonych w art. 8 ust. 1 ustawy - którego naruszenie zarzuca Gminie Wnioskodawca jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym. Zakazowi zawartemu w tym przepisie podlega wy³¹cznie sprzeczne z prawem
nadu¿ycie si³y rynkowej, a nie jej posiadanie.
Zgodnie z hipotez¹ art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy, przejawem nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej na rynku jest stosowanie w podobnych
umowach z osobami trzecimi uci¹¿liwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzaj¹cych tym osobom zró¿nicowane warunki
konkurencji. Przepis ten - w odró¿nieniu od art. 5 ust. 1 poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu (...) - mo¿e mieæ
zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia, i¿ przedsiêbiorca o dominuj¹cej pozycji rynkowej nie tylko dzieli rynek podmiotowo
lub uprzywilejowuje niektórych swoich kontrahentów (jak w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) ale dodatkowo,
i¿ narzucone przez takiego przedsiêbiorcê warunki umowy, poprzez ich uci¹¿liwoœæ lub niejednolitoœæ, stwarzaj¹ tym kontrahentom
zró¿nicowane warunki konkurowania.
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Bezsporne w niniejszej sprawie jest, i¿ Gmina Trzebownisko posiada na lokalnym rynku dostaw wody i odbioru œcieków
wyznaczonym jej granicami administracyjnymi pozycjê dominuj¹c¹, w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy (...) oraz ró¿nicuje warunki
cenowe umów zawieranych w tym zakresie - pobiera bowiem ceny ni¿sze od gospodarstw domowych i wy¿sze od pozosta³ych
kontrahentów, w tym Wnioskodawcy.
Aby jednak dzia³anie Gminy mog³o byæ uznane za sprzeczne z cyt. art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy nale¿a³oby dowieœæ, i¿ ró¿nicowanie
cen stwarza Wnioskodawcy i innym us³ugobiorcom zaliczonym do grupy „pozosta³ych odbiorców“ zró¿nicowane warunki konkurencji.
W przypadku Wnioskodawcy wymaga³oby to udowodnienia, i¿ na terenie Gminy istnieje konkurencyjny w stosunku do niego
producent wyrobów miêsnych, od którego Gmina pobiera ni¿sze op³aty za dostawê wody i œcieków. Gdyby tak istotnie by³o,
uzasadnione by³oby wówczas przypuszczenie, ¿e konkurent ten ponosi ni¿sze od Wnioskodawcy koszty dzia³alnoœci - na które sk³adaj¹
siê op³aty za wodê i œcieki - a tym samym, i¿ w wyniku dzia³añ Gminy pogorszy³a siê konkurencyjnoœæ Wnioskodawcy.
Taka teza nie zosta³a jednak przez Wnioskodawcê ani wywiedziona, ani udowodniona. Nie potwierdzaj¹ jej równie¿ zgromadzone
w toku postêpowania antymonopolowego dokumenty. Wynika z nich bowiem, ¿e Gmina nie ró¿nicuje op³at za wodê i œcieki w grupie
przedsiêbiorców, natomiast odbiorcy tych us³ug zaliczeni do grupy „gospodarstw domowych“ - tj. konsumenci w rozumieniu art. 4
pkt 10 ustawy - wprawdzie ponosz¹ ni¿sze op³aty, jednak ani pomiêdzy sob¹, ani z przedsiêbiorcami nie konkuruj¹.
W tym stanie rzeczy ró¿nicowanie przez Gminê cen dostawy wody i odbioru œcieków nie powoduje ograniczenia konkurencji
na lokalnym rynku, w tym na w³aœciwym dla Wnioskodawcy rynku produkcji wyrobów miêsnych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, dzia³anie Gminy mo¿e byæ - zdaniem organu antymonopolowego - oceniane wy³¹cznie pod k¹tem
ewentualnego stosowania praktyki eksploatacyjnej (wyzysku partnera rynkowego), w tym naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy.
W toku postêpowania Gmina przyzna³a, i¿ ewidencja ksiêgowa Gospodarstwa Pomocniczego nie uwzglêdnia podzia³u
ponoszonych kosztów oddzielnie dla poszczególnych grup odbiorców. Jednoczeœnie jednak zgodnie z jej kalkulacjami, koszty
œwiadczenia us³ug wodno-kanalizacyjnych zaplanowane na rok 2001 r.
dla poszczególnych grup us³ugobiorców mia³y byæ
sfinansowane przez:
3
3
- gospodarstwa domowe - op³at¹ w wysokoœci 1,30 z³ za 1 m wody i 1,30 z³ za 1 m œcieków oraz dotacj¹ Gminy w ³¹cznej
3
wysokoœci 216.850 z³, tj. 0,31 z³ na 1 m .
3
3
- „pozosta³ych odbiorców“ - w ca³oœci op³at¹ w wysokoœci 2,40 z³ za 1 m wody i 2,40 za 1 m œcieków,
Stosownie do treœci art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy, przedsiêbiorca nadu¿ywa pozycji dominuj¹cej wówczas, gdy narzuca kontrahentowi
uci¹¿liwe warunki umowy, przynosz¹ce narzucaj¹cemu nieuzasadnione korzyœci.
Uci¹¿liwoœci warunków umowy dla Wnioskodawcy oraz wynikaj¹cych z nich nieuzasadnionych korzyœci dla Gminy nie mo¿na
jednak wywieœæ jedynie z faktu, i¿ sposób ewidencjonowania kosztów przez Gospodarstwo Pomocnicze Gminy nie spe³nia wymogów
na³o¿onych na przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjne.
S¹d Antymonopolowy, w uzasadnieniu do wyroku z dnia 25 czerwca 2001 r. (sygn. akt. XVII Ama 84/00) stwierdzi³, i¿ (cyt.)
„Prezes Urzêdu (...) w postêpowaniu antymonopolowym dokonuje oceny, czy dosz³o do naruszenia przepisów ustawy
antymonopolowej. Nie dokonuje zaœ ustalenia i oceny, czy w danych stosunkach prawnych dosz³o do naruszenia jakiegokolwiek
prawa. Ustawa antymonopolowa wyznacza bowiem ramy i granice mo¿liwoœci ¿¹dania ochrony“.
Tymczasem - opieraj¹c siê na przed³o¿onych przez Gminê kalkulacjach i wyjaœnieniach - nale¿y stwierdziæ, ¿e stawki op³at ustalone
dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2001 odpowiadaj¹ planowanym kosztom, a zyski ze sprzeda¿y wody i straty poniesione
na odbiorze œcieków w roku 2000 odnosz¹ siê w równym stopniu do gospodarstw domowych jak i grupy „pozosta³ych odbiorców“,
do których nale¿y Wnioskodawca.
Weryfikacja stanowiska Gminy oraz przedstawionych przez ni¹ wyników finansowych roku 2000 i kalkulacji cen na rok 2001 - na
potrzeby postêpowania antymonopolowego - mog³a zostaæ dokonana przez bieg³ego rewidenta. Dowód w postaci opinii bieg³ego nie
zosta³ jednak przeprowadzony z przyczyn le¿¹cych po stronie Wnioskodawcy, który - pomimo wczeœniejszych deklaracji - nie wp³aci³
zaliczki na poczet kosztów z tym zwi¹zanych. Nie znajdowa³o równie¿ uzasadnienia, aby opinia w postêpowaniu wszczêtym
na wniosek sfinansowana mia³a byæ ze œrodków publicznych i koszty te ponieœæ mia³ bud¿et Pañstwa.
Podkreœliæ nale¿y w szczególnoœci, i¿ o stosowaniu praktyk monopolistycznych nie przes¹dza okolicznoœæ dotowania przez Gminê
us³ug wodno-kanalizacyjnych odbiorcom nale¿¹cym do grupy gospodarstw domowych. Gmina - je¿eli nie czyni tego kosztem
pozosta³ych grup odbiorców - uprawniona jest do podjêcia decyzji o przyznaniu dotacji finansowanej dla gospodarstw domowych
pochodz¹cej z wp³ywów uzyskiwanych na podstawie przepisów okreœlaj¹cej dochody i zasady subwencjonowania jej dzia³alnoœci
(tak. np. wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 25.05.1994 r. sygn. akt XVII Amr 34/94). Stanowisko takie znajduje potwierdzenie
w treœci przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747). Ustawa ta wejdzie wprawdzie w ¿ycie dopiero w dniu 14.01.2002 r., niemniej jednak w art. 24 ust. 6 stanowi, i¿ rada gminy
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o dop³acie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców us³ug. Dop³atê gmina przekazuje
przedsiêbiorstwu wodno-kanalizacyjnemu.
Z kolei - stosownie do par. 4 ust. 3 obowi¹zuj¹cego aktualnie rozporz¹dzenia w sprawie urz¹dzeñ (...) -iloœæ odprowadzanych
œcieków okreœla siê wg wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych przez dostawcê œcieków. W razie braku tych urz¹dzeñ iloœæ
œcieków przyjmuje siê jako równ¹ iloœci pobranej wody ze Ÿróde³ publicznych i w³asnych, a je¿eli dostawc¹ jest zak³ad produkcyjny iloœæ odprowadzanych œcieków strony ustalaj¹ w umowie z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej do
celów produkcyjnych i technologicznych. W œwietle zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego, Wnioskodawca otrzyma³
od Gminy propozycjê zawarcia umowy w sprawie odbioru œcieków uwzglêdniaj¹c¹ cytowane zasady rozliczeñ.[…]
108
DECYZJA
z dnia 4 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eureko B.V. w Holandii
nad Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ w Warszawie
(Nr DDF-60/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
122, poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Eureko B.V. w W Holandii nad Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ w Warszawie.[…]
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DECYZJA
z dnia 9 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania przeciwko
Warszawskiemu Rolno-Spo¿ywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. w Broniszach
(Nr RWA-41/2001)
Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odmawia siê wszczêcia na wniosek Przedsiêbiorstwa Gospodarki Maszynami
Budownictwa „Warszawa“ w Warszawie postêpowania antymonopolowego w sprawie stosowania przez spó³kê Warszawski RolnoSpo¿ywczy Rynek Hurtowy S.A. (WR-SRH S.A.) praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“) polegaj¹cej
na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku hurtowego handlu kwiatami w Warszawie poprzez przeciwdzia³anie
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji na skutek podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu likwidacje gie³dy
prowadzonej przez PGMB „Warszawa“.
UZASADNIENIE
Dzia³alnoœæ gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na prowadzeniu gie³dy kwiatowej zlokalizowanej na ww. dzia³kach, Przedsiêbiorstwo
podjê³o w 1992 r.
Na podstawie umów zawartych z Urzêdem Gminy Warszawa Ochota (z dnia 22 marca 1993 r.) z Urzêdem Gminy Warszawa
W³ochy (z dnia 6 stycznia 1995 r.) Przedsiêbiorstwo zosta³o upowa¿nione do wykonywania inkasa op³aty targowej.
Wnioskodawca podnosi zarzut, i¿ Spó³ka Warszawski Rolno-Spo¿ywczy Rynek Hurtowy S.A. od 1999 r. stosuje praktyki
nieuczciwej konkurencji zmierzaj¹ce do przejêcia klientów Przedsiêbiorstwa, d¹¿¹c - w jego ocenie - do ca³kowitej likwidacji gie³dy.
W zwi¹zku z powy¿szym Przedsiêbiorstwo w dniu 14 marca 2000 r. wyst¹pi³o do S¹du Gospodarczego w Warszawie z pozwem
o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji (sygn. XV G.C. 39/00).
Wnioskodawca podkreœla, i¿ eskalacja dzia³añ Spó³ki, zmierzaj¹cych do wyeliminowania Przedsiêbiorstwa z rynku handlu
kwiatami nast¹pi³a w 2001 r.
Pismem z dnia 5 czerwca 2001 r. spó³ka WR-SRH S.A., powo³uj¹c siê na bli¿ej nieokreœlon¹ umowê dzier¿awy Nr UI/19/2001 z dnia
10 maja 2001 r., wezwa³a PGMBW „do usuniêcia do dnia 15 czerwca 2001 r. wszystkich naniesieñ znajduj¹cych siê na dzia³kach
oznakowanych w ewidencji gruntów jako 44/1, 18/1, 17/1“, stanowi¹cych czêœæ u¿ytkowanej przez Przedsiêbiorstwo nieruchomoœci,
na której funkcjonuje gie³da kwiatowa.
Do Prezesa Urzêdu wp³ynê³o pismo Przedsiêbiorstwa stanowi¹ce uzupe³nienie wniosku z dnia 18 czerwca 2001 r. w którym
Wnioskodawca przekaza³ informacjê, i¿ Spó³ka dopuœci³a siê kolejnego czynu maj¹cego na celu likwidacjê gie³dy kwiatowej. W dniu
18 lipca 2001r. Spó³ka, powo³uj¹c siê na przys³uguj¹ce jej - w ocenie Spó³ki - prawo do nieruchomoœci, na której funkcjonuje gie³da
kwiatowa, podjê³a próbê zajêcia terenu gie³dy si³¹. Spó³ka rozpowszechnia³a jednoczeœnie ulotki, z treœci których wynika³o, i¿ teren
gie³dy kwiatowej zosta³ zwrócony by³emu w³aœcicielowi oraz ¿e „¿aden s¹d ani organ nie mo¿e i nie ma podstaw do zmiany tej decyzji“.
Zdaniem Wnioskodawcy, poprzez pominiêcie w ww. ulotce ca³okszta³tu postêpowañ administracyjnych dotycz¹cych spornego
terenu Spó³ka sugerowa³a kupcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ na gie³dzie kwiatowej, i¿ dzia³ania zarz¹dcy gie³dy nie maj¹ ¿adnych
podstaw prawnych.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku
przedsiêbiorców.
Nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polega w szczególnoœci na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do
powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji (art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy).
Jako pozycjê dominuj¹c¹ rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, 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 % (art. 4 pkt 9
ww. ustawy).
Sam fakt posiadania pozycji dominuj¹cej nie narusza jeszcze prawa. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci „posiadanie przez przedsiêbiorcê si³y rynkowej nie jest zakazane prawem konkurencji, dominacja nie wyklucza
bowiem konkurencji. Stwierdzenie, ¿e dane przedsiêbiorstwo posiada pozycjê dominuj¹c¹, samo w sobie nie stanowi wiêc zarzutu,
lecz oznacza, ¿e niezale¿nie od przyczyn, które stanowi¹, ¿e zajmuje ono tak siln¹ pozycjê, ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoœæ
za niedopuszczenie, by jego dzia³anie utrudnia³o skuteczn¹ i nie zniekszta³con¹ konkurencjê“ rozumian¹ jako otwarty dostêp do rynku
na równych prawach dla wszystkich, charakteryzuj¹c¹ siê rywalizacj¹ przedsiêbiorców o to, by w drodze oferowania lepszych cen
lub warunków sfinalizowaæ transakcje z partnerem handlowym.
Przez rynek w³aœciwy rozumie siê rynek towarów, które ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ,
s¹ uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s¹ oferowane na obszarze, na którym, ze wzglêdu na ich rodzaj i w³aœciwoœci,
istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one warunki
konkurencji (art. 4 pkt 8 ww. ustawy).
Za istotê praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê uznaje siê bezprawne zastosowanie (nadu¿ycie) si³y rynkowej przez przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego pozycjê dominuj¹c¹ na rynku, prowadz¹ce do ograniczenia samodzielnoœci pozosta³ych uczestników rynku
(kontrahentów, konkurentów) oraz wymuszenie, aby uczestniczyli w obrocie na zasadach im narzuconych i mniej korzystnych ni¿by
to wynika³o z dzia³ania nieskrêpowanych mechanizmów rynkowych w warunkach istnienia konkurencji.
Zatem, w przypadku zarzutu podnoszonego przez Wnioskodawcê, koniecznym warunkiem dla uznania danego zachowania Spó³ki
za naruszaj¹ce przepis art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy by³oby wykazanie, i¿ dzia³ania Spó³ki, nosz¹ce - w ocenie Przedsiêbiorstwa - znamiona
praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê polegaj¹cych na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ
rozwoju konkurencji, wynika³y z posiadanej przez ww. przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej.
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Tymczasem analiza informacji przekazanych przez Wnioskodawcê pozwala na stwierdzenie, i¿ w przedmiotowej sprawie dzia³ania
Spó³ki opisywane przez Wnioskodawcê nie mog¹ zostaæ uznane za przejaw dominacji rynkowej w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ograniczenie swobody dzia³alnoœci uczestników rynku, nie bêd¹cej nastêpstwem dominacji rynkowej, która ma swoje Ÿród³o
w wysokim udziale w rynku, nie ma charakteru praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê. W takim przypadku ochrony swoich praw
podmiotowych strona mo¿e dochodziæ na drodze postêpowania cywilnego, nie zaœ w trybie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (por.: S. Gronowski: Ustawa antymonopolowa. Komentarz. Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 1996 r., s. 100-101).
Kwestionowane przez Wnioskodawcê dzia³ania nie wynikaj¹ i nie s¹ nastêpstwem posiadanej przez Spó³kê pozycji dominuj¹cej,
lecz mog¹ byæ jedynie postrzegane jako przejaw walki konkurencyjnej przedsiêbiorcy bêd¹cego konkurentem Wnioskodawcy,
prowadz¹cego dzia³alnoœæ na rynku, na którym funkcjonuje Przedsiêbiorstwo i jako takie powinny byæ analizowane w aspekcie
naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.),
której zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przez przedsiêbiorców oraz inne osoby uczciwych regu³ gry w dzia³alnoœci
gospodarczej dla zapobie¿enia zafa³szowania konkurencji.
Nale¿y w tym miejscu podnieœæ, i¿ obie ustawy, na które powo³uje siê Wnioskodawca w trakcie sporu ze Spó³k¹, reguluj¹ tê sam¹
sferê stosunków spo³ecznych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, zwan¹ czêsto konkurencj¹ gospodarcz¹.
Jednak¿e odmienne s¹ zadania realizowane za pomoc¹ ka¿dej z ustaw.
Zadaniem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest zapewnienie istnienia konkurencji jako istotnego mechanizmu
systemu gospodarczego, konkurencyjnej struktury rynku oraz zabezpieczenie wolnoœci (swobody dzia³ania) podmiotów
gospodarczych. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nale¿y do dziedziny prawa publicznego, a prawo to ma na celu ochronê
interesu ogólnospo³ecznego. Z treœci art. 1 ust. 1 ww. ustawy wyraŸnie wynika, i¿ okreœla ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji
oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów. Ma ona zatem na celu
ochronê interesu ogólnospo³ecznego, któremu musz¹ byæ podporz¹dkowane partykularne interesy uczestników rynku.
Publicznoprawny charakter ustawy oznacza, ¿e nie wszystkie zachowania podmiotów gospodarczych i ich zwi¹zków, nawet formalnie
podlegaj¹ce literze prawa, uzasadniaj¹ uruchomienie przewidzianych przez ni¹ instrumentów. Powinno to nastêpowaæ tylko wówczas,
gdy w nastêpstwie zachowañ naruszaj¹cych ustawê zagro¿ony jest interes ogólnospo³eczny. Zgodnie z orzecznictwem
antymonopolowym nie ka¿de naruszenie prawa w stosunkach cywilnoprawnych kwalifikuje sprawê do postêpowania
antymonopolowego. Decyduje o tym w³aœnie naruszenie przez przedsiêbiorcê, w nastêpstwie stosowania zabronionych praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, interesu publicznoprawnego. Naruszenie zaœ tego interesu ma miejsce wówczas, gdy skutkami dzia³añ
sprzecznych z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku, wzglêdnie gdy dzia³ania te wywo³uj¹ w rynku inne niekorzystne
zjawiska (por.: wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 24 stycznia 1991 r., sygn. akt XV Amr 8/90; S. Gronowski: Ustawa
antymonopolowa. Komentarz. Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 1996 r., s. 1-2).
Odmienne s¹ natomiast zadania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stoi ona na stra¿y przestrzegania przez
przedsiêbiorców oraz inne osoby uczciwych regu³ konkurencji, a wiêc dotyczy sposobów walki konkurencyjnej. Przewidziana ni¹
ochrona s³u¿y zatem g³ównie indywidualnym interesom przedsiêbiorców, klientów i konsumentów, a wszczêcie postêpowania
nastêpuje jedynie na ¿¹danie osoby uprawnionej (por.: J.Szwaja: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2000, str. 64-65).
Prezes Urzêdu wa¿¹c zasadnoœæ zarzutów przedstawionych przez Wnioskodawcê uznaje, i¿ przedmiotowa sprawa nie ma
charakteru antymonopolowego, posiada natomiast charakter indywidualnego sporu pomiêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ na lokalnym rynku hurtowego handlu kwiatami w rejonie Warszawy.
Z uwagi na okolicznoœæ, i¿ dzia³ania Spó³ki podejmowane w 2001 r. w stosunku do Wnioskodawcy uzasadniane s¹ faktem zawarcia
przez Spó³kê umowy dzier¿awy z osob¹, która - zdaniem Spó³ki - jest w³aœcicielem nieruchomoœci, na której funkcjonuje gie³da
kwiatowa, zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie ma kwestia ustalenia prawa do ww. nieruchomoœci. […]
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DECYZJA
z dnia 10 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ w formie korporacji tzw. „radio taxi“
w £odzi za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr R£O-18/2001)
I. Na podstawie art. 10 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 - zwana dalej „ustaw¹“) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu sprawy wszczêtej
z urzêdu przeciwko podmiotom œwiadcz¹cym us³ugi w zakresie indywidualnych przewozów osób taksówk¹ osobow¹,
a wykonuj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ w formie korporacji tzw. „radio taxi“, dzia³aj¹cych na terenie miasta £odzi, t.j.
- M. Bedyniak - wspó³w³aœcicielowi korporacji Tele Taxi 400-400,
- K. Cyrankowskiemu - wspó³w³aœcicielowi korporacji Tele Taxi 400-400,
- P. Kejnik - wspó³w³aœcicielowi korporacji 400-400,
- Radio Taxi Classic FM Sp. z o.o.,
- K. Wójcik- wspó³w³aœcicielowi Przedsiêbiorstwa Transportowo-Handlowego Europa,
- G. Zarêbskiemu - wspó³w³aœcicielowi Przedsiêbiorstwa Transportowo-Handlowego Europa,
- R. Cio³kowskiemu - wspó³w³aœcicielowi Przedsiêbiorstwa Transportowo-Handlowego Europa,
- R. Danielewicz - wspó³w³aœcicielowi Przedsiêbiorstwa Transportowo-Handlowego Europa,
- Stowarzyszeniu Taksówkarzy Radio Taxi Hellena,
- Stowarzyszeniu Taksówkarzy i Sympatyków Radio Taxi Jedynka,
- J. Kowalczyk - wspó³w³aœcicielowi korporacji Radio Taxi Jocker,
- J. Pluta - wspó³w³aœcicielowi korporacji Radio Taxi Jocker,
- Stowarzyszeniu Transportu Prywatnego Radio Taxi Merc,
- Zrzeszeniu Transportu Prywatnego Towarzystwo Taksówkarzy £ódzkich Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe,
- P. Gwiazda - wspó³w³aœcicielowi Firmy Handlowo - Us³ugowo - Transportowej Radio Taxi Szach,
- A. Gwiazda - wspó³w³aœcicielowi Firmy Handlowo - Us³ugowo - Transportowej Radiotami Szach
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uznaje siê stosowanie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, polegaj¹cej na
zawarciu porozumienia, którego celem by³o wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
w³aœciwym poprzez ustalenie bezpoœrednio cen w postaci taryf op³at za przejazd taksówk¹ osobow¹ oraz taryf rabatowych
stosowanych w umowach zawieranych z udzia³em konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 105 Kpa w zwi¹zku z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów umarza siê wszczête z urzêdu postêpowanie antymonopolowe przeciwko:
- Stowarzyszeniu Taksówkarzy £ódzkich Radio Taxi Carino,
- Stowarzyszeniu Euro Taxi,
- K. Góra- wspó³w³aœcicielowi korporacji Radio Taxi Classic FM,
- L. Miksa- wspó³w³aœcicielowi korporacji Radio Taxi Classic FM,
w sprawie ustalenia stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, polegaj¹cej na
zawarciu porozumienia, którego celem by³o wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
w³aœciwym poprzez ustalenie, bezpoœrednio, cen w postaci taryf op³at za przejazd taksówk¹ oraz taryf rabatowych stosowanych
w stosunkach umownych z konsumentami.
UZASADNIENIE
W dniu 20 lutego 2001 r. w Gazecie £ódzkiej - lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej ukaza³a siê informacja na temat
domniemanego porozumienia 12 korporacji taksówkarskich œwiadcz¹cych na terenie miasta £odzi us³ugi indywidualnego przewozu
osób taksówkami w tzw. systemie „radio taxi“. Przedmiotowe porozumienie dotyczy³o ustalenia wysokoœci pobieranych przez jego
uczestników op³at za œwiadczon¹ us³ugê oraz sposobu ustalania i poziomu oferowanych rabatów. Wed³ug autora artyku³u bior¹cy
udzia³ w ww. porozumieniu szefowie korporacji „radio taxi“ ustalili wspóln¹ tzw. taryfê rabatow¹, co oznacza, ¿e niezale¿nie od tego,
do jakiej taksówki wsi¹dzie pasa¿er, za kurs zap³aci zawsze tak¹ sam¹ cenê. Zdaniem autora publikacji w wyniku opisanego powy¿ej
dzia³ania znacznemu obni¿eniu uleg³y stosowane przez poszczególne korporacje „radio taxi“ rabaty, a tym samym zanik³a realna
konkurencja pomiêdzy poszczególnymi firmami.
Z analizy nades³anych przez poszczególne korporacje „radio taxi“ materia³ów wynika³o, ¿e istotnie mog³o dojœæ do zawarcia
porozumienia, ustalaj¹cego wspóln¹ politykê cenow¹ pomiêdzy dzia³aj¹cymi na rynku korporacjami taksówkarskimi. Urz¹d stoi na
stanowisku, ¿e kooperacja w zakresie regu³ ustalania cen stanowi szczególnie wyraŸne naruszenie zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych
konkurencjê, a zebrane dowody w postaci stosowanych cen i taryf op³at wskazuj¹, ¿e domniemane porozumienie mog³o mieæ miejsce
w praktyce. W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 12 kwietnia 2001 r. organ antymonopolowy wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie
antymonopolowe przeciwko wymienionym korporacjom „radio taxi“, w sprawie nakazania zaniechania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê, okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cej na zawarciu porozumienia,
którego celem by³o wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym poprzez ustalenie,
bezpoœrednio, cen w postaci taryf op³at za przejazd taksówk¹ oraz taryf rabatowych stosowanych w stosunkach umownych
z konsumentami.
Organ antymonopolowy ustali³:
Przedmiotem ochrony w œwietle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest rynek. Dlatego by oceniæ, czy dosz³o do
stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê i naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, konieczne jest
zdefiniowanie rynku w³aœciwego w sprawie oraz ustalenie si³y rynkowej uczestników tego rynku.
W niniejszej sprawie organ antymonopolowy wyznaczy³ nastêpuj¹cy rynek w³aœciwy: rynek us³ug przewozu osób taksówk¹
osobow¹ w systemie korporacyjnym tzw. radio taxi. Wyznacznikiem rynku relewantnego w ujêciu geograficznym jest uchwa³a Rady
Miasta £odzi okreœlaj¹ca strefy taryfowe dla taksówek na terenie miasta £odzi. Tym samym jako rynek geograficzny w sprawie Urz¹d
wyznaczy³ granice administracyjne miasta £odzi.
Uczestnikami rynku w³aœciwego po stronie poda¿owej s¹ korporacje taksówkowe œwiadcz¹ce us³ugi przewozu osób taksówkami
osobowymi w systemie tzw. „radio taxi“. W przedmiotowym postêpowaniu organ antymonopolowy jako uczestników domniemanego
porozumienia ustali³ 17 przedsiêbiorców (w tym 11 wspólników spó³ek cywilnych, 1 spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz
5 zwi¹zków taksówkarzy - 4 stowarzyszenia i zrzeszenia). Swym zasiêgiem wspomniane korporacje obejmuj¹ znaczn¹ czêœæ rynku,
albowiem zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydzia³ Komunikacji Urzêdu Miasta £odzi, na lokalnym rynku w £odzi funkcjonuj¹
3523 podmioty gospodarcze - taksówki osobowe, z czego z korporacjami „radio taxi“ stale wspó³pracuje ok. 2600
(dowód: informacje uzyskane od poszczególnych korporacji). Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e na wyznaczonym w sprawie rynku
w³aœciwym przedsiêbiorcy „radio taxi“ - strony prowadzonego postêpowania, zajmowa³y ok. 75 % rynku, co w po³¹czeniu z du¿¹
sprawnoœci¹ funkcjonowania umacnia³o jeszcze ich pozycjê rynkow¹.
Wspólnicy spó³ek cywilnych oraz spó³ka z ograniczona odpowiedzialnoœci¹, bêd¹cy stronami przedmiotowego postêpowania,
prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Tym samym s¹ w przedsiêbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy. Stowarzyszenia s¹ samorz¹dnymi
organizacjami spo³eczno-zawodowymi podmiotów gospodarczych œwiadcz¹cych us³ugi transportowe z zakresu przewozu osób
taksówk¹ osobow¹. Dzia³aj¹ one na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20,
poz. 104 ze zm.) oraz uchwalonych przez siebie na podstawie ww. ustawy statutów i jako takie posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹.
Zrzeszenie Transportu Prywatnego jest równie¿ organizacj¹ spo³eczno-zawodow¹ podmiotów gospodarczych œwiadcz¹cych us³ugi
transportowe z zakresu przewozu osób taksówk¹ osobow¹, przy czym dzia³a na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.05.1989 r.
o samorz¹dzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 194, ze zm.) oraz ustawy z dnia
19.11.1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, ze zm.) i jako takie posiada osobowoœæ prawn¹.
Cz³onkami zarówno stowarzyszeñ jak i zrzeszenia s¹ indywidualni taksówkarze dzia³aj¹cy na rynku us³ug przewozu osób taksówkami
osobowymi na terenie miasta £odzi, na podstawie udzielonych im przez w³aœciwe organy zezwoleñ. Zarówno stowarzyszenia jak
i zrzeszenie s¹ zwi¹zkami przedsiêbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przynale¿noœæ do
zwi¹zków taksówkarskich nie jest obowi¹zkowa, co oznacza ¿e podmioty, które chcia³yby wykonywaæ us³ugi przewozu osób
taksówkami, nie musia³y obligatoryjnie zostaæ cz³onkami tych organizacji.
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Wszystkie wymienione podmioty (t.j. wspólnicy spó³ek cywilnych, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz stowarzyszenia i
zrzeszenie) wobec faktu uczestniczenia w tym samym rynku w³aœciwym oraz prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie oferowania us³ug
przewozu osób taksówk¹ osobow¹ w systemie „radio taxi“ s¹ wobec siebie konkurentami w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Po stronie popytowej uczestnikami rynku w³aœciwego s¹ konsumenci, w rozumieniu art. 4 pkt. 11 ustawy antymonopolowej,
dzia³aj¹cy w znacznym rozproszeniu i nie posiadaj¹cy tym samym si³y rynkowej.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, ¿e zakazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce w szczególnoœci na ustalaniu, bezpoœrednio lub poœrednio, cen
i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów.
Art. 4 pkt 4 ustawy przez porozumienia sprzeczne z ustaw¹ rozumie :
a) umowy zawierane miêdzy przedsiêbiorcami, zwi¹zkami przedsiêbiorców oraz miêdzy przedsiêbiorcami i ich zwi¹zkami albo
niektóre postanowienia tych umów,
b)uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki,
c) uchwa³y lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub ich organów statutowych.
W zwi¹zku z powy¿szym dla prawnego bytu praktyki monopolistycznej opisanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 4 pkt 4 ustawy
niezbêdne jest ³¹czne wyst¹pienie dwóch nastêpuj¹cych przes³anek:
1)zawi¹zanie siê porozumienia wed³ug zasad okreœlonych w cytowanym wy¿ej przepisie ustawy,
2)wynikaj¹ce z tego porozumienia ustalenie, bezpoœrednio lub poœrednio, cen oraz zasad ich kszta³towania miêdzy konkurentami
w stosunkach z osobami trzecimi.
Zakazane ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów porozumienie nie musi mieæ sformalizowanej, pisemnej formy. Jest to ka¿de,
podjête w jakiejkolwiek formie, uzgodnienie podmiotów gospodarczych, skierowane przeciwko osobom trzecim, nie bêd¹cym
stronami porozumienia. Dla uznania dzia³añ podmiotów, w okreœlonym zakresie, za sprzeczne z ustaw¹ o ochronie konkurencji
i konsumentów wystarczy stwierdzenie, ¿e ograniczy³y one swoj¹ swobodê w stosunkach z osobami trzecimi na podstawie
poczynionego wspólnie uzgodnienia. Stwierdzenie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê nastêpuje wówczas przez stwierdzenie
zaistnienia okreœlonych, wspólnych tym podmiotom zachowañ.
Konkurenci zawieraj¹cy porozumienie cenowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, mog¹ uczestniczyæ zarówno w rynku
poda¿owym, t.j. ustalaæ wspóln¹ strategiê cenow¹ wobec nabywców swych towarów, jak i w rynku popytowym, t.j. w skupie.
Praktyka taka mo¿e wiêc przynosiæ szereg negatywnych skutków, godz¹cych w interesy dostawców i nabywców, a tak¿e kolejnych
uczestników obrotu towarowego (por.: St. Gronowski: Ustawa o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym. Komentarz.
Warszawa 1994 r., s. 64-65).
W przedmiotowej sprawie istnieje bezsprzeczny dowód œwiadcz¹cy o zawi¹zaniu przez uczestników postêpowania zakazanego
ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów porozumienia cenowego. Porozumienie to zawarte zosta³o w dniu 09.01.2001 r.
podczas spotkania przedstawicieli poszczególnych korporacji „radio taxi“ dzia³aj¹cych na rynku ³ódzkim. Faktycznym dowodem na
jego wejœcie w ¿ycie s¹ jednolite ceny za podstawow¹ us³ugê wynajêcia taksówki oraz jednolite taryfy rabatowe wprowadzone przez
objête postêpowaniem korporacje „radio taxi“ z dniem 12.01.2001 r. Aby porozumienie cenowe mog³o powstaæ i byæ skuteczne,
poszczególne korporacje musia³y wymieniæ miêdzy sob¹ stosowne informacje. W rozwa¿anej sprawie rolê podmiotu koordynuj¹cego
dzia³ania dla wymiany takich informacji i podjêcia skutecznych uzgodnieñ odegra³o Zrzeszenie Transportu Prywatnego, w siedzibie
którego odby³o siê spotkanie przedstawicieli poszczególnych korporacji. W trakcie przedmiotowego spotkania omawiane by³o
m.in. okreœlenie minimalnych cen op³acalnych dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ o charakterze taxi, zasady wed³ug których okreœlano
by orientacyjne op³aty za przewóz osób taksówkami oraz ewentualne taryfy rabatowe. Mimo, ¿e uczestnicy spotkania - strony
prowadzonego postêpowania - zaprzeczaj¹ jakoby omawiane zagadnienia zosta³y wprowadzone w ¿ycie (na dowód czego powo³uj¹ siê
na pismo Zrzeszenia Transportu Prywatnego z dnia 11.01.2001 r., kierowane do wszystkich uczestników spotkania), to nie zmienia
to jednak¿e faktu, ¿e w tym samym czasie wszystkie korporacje „radio taxi“ wprowadzi³y identyczne ceny za œwiadczone przez siebie
us³ugi (zarówno cenê podstawow¹ za wynajêcie taksówki jak i identyczne taryfy rabatowe), co œwiadczy jednoznacznie o fakcie
zawarcia porozumienia i skoordynowaniu swoich cenników i taryf rabatowych.
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Antymonopolowego ujawnienie przez przedsiêbiorcê, bez wzglêdu na zajmowan¹ na rynku
pozycjê, swej polityki kosztowo-cenowej jest dzia³aniem z pogranicza prawa, a ju¿ za nielegaln¹ nale¿y uznaæ wymianê przez
przedsiêbiorców lub jednego z nich informacji w kwestii ponoszonych kosztów i zamierzonych podwy¿ek cen, je¿eli s³u¿y to lub mo¿e
s³u¿yæ koordynowaniu cen przez konkurentów (patrz wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 20.09.1995 r., sygn. akt XVII Amr 15/95).
Ponadto porozumienie monopolistyczne nie musi byæ poprzedzone ani potwierdzone odpowiednimi ustaleniami na piœmie.
W praktyce bywa wrêcz przeciwnie, gdy¿ uczestnicz¹cy w porozumieniu przedsiêbiorcy zdaj¹ sobie sprawê z nielegalnoœci takiego
zachowania. Decyduj¹ce zatem znaczenie dla ustalenia istnienia porozumienia monopolistycznego maj¹ skoordynowane zachowania
na rynku zainteresowanych przedsiêbiorców, nakierowane na osi¹gniêcie celu sprzecznego z ustaw¹ antymonopolow¹ (patrz wyrok
S¹du Antymonopolowego z dnia 15.07.1998 r., sygn. akt XVII Ama 27/98 oraz wyrok z dnia 07.02.2001 r. sygn. akt XVII Ama 25/00).
Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy zakazu, o którym mowa w art. 5, nie stosuje siê do porozumieñ zawieranych miêdzy konkurentami,
których ³¹czny udzia³ w rynku w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym zawarcie porozumienia nie przekracza 5%. Z ustaleñ Urzêdu
przeprowadzonych jeszcze w trakcie postêpowania wyjaœniaj¹cego wynika, ¿e podmioty strony porozumienia posiadaj¹ ok. 75 %
udzia³u w rynku. Tak wiêc w powy¿szej sprawie udzia³ w rynku w znacznym stopniu przekracza próg wymagany przez przepisy ustawy.
W przedmiotowej sprawie wspó³istniej¹ce na rynku korporacje œwiadcz¹ce us³ugi przewozu osób taksówkami osobowymi
w systemie „radio taxi“ w miesi¹cu styczniu zmieni³y ceny za œwiadczone przez siebie us³ugi w ten sposób, ¿e ujednolicono cenê
podstawow¹ za wynajêcie taksówki do wysokoœci 5 z³ oraz istotnie ograniczono przyznawane dotychczas upusty od ceny koñcowej,
wprowadzaj¹c jednolit¹ taryfê rabatow¹ (maksymalny rabat wynosi ok. 15%). Negatywne dla konkurencji i konsumentów skutki
zawartego pomiêdzy korporacjami „radio taxi“ porozumienia cenowego polegaj¹ na ustaleniu przez nie wy¿szych cen w stosunku
do cen, które ukszta³towa³yby siê w warunkach wolnej konkurencji.
Zdaniem organu antymonopolowego wystêpuj¹ce do momentu ujednolicenia cen i taryf rabatowych zró¿nicowane ulgi
za przejazdy taksówk¹ by³y jedyn¹ rzeczywista sfer¹ konkurowania pomiêdzy poszczególnymi korporacjami „radio taxi“.
Wszystkie bior¹ce udzia³ w postêpowaniu podmioty obecnie pobieraj¹ za wynajêcie taksówki op³atê w wysokoœci 5 z³, zaœ
za ka¿dy przejechany 1 km. cenê 1,50 z³ z uwzglêdnieniem zastosowanego rabatu.
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Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jako zasadniczy cel stawia sobie zapewnienie rozwoju konkurencji, ochrony
podmiotów gospodarczych nara¿onych na stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencje oraz ochronê interesów konsumentów
jako najs³abszej strony uk³adu rynkowego. Zapewnienie rozwoju konkurencji na rynku uwa¿a siê jednak¿e za cel nadrzêdny, dziêki
któremu zrealizowane mog¹ zostaæ wymienione cele. Znalaz³o to równie¿ odzwierciedlenie w orzecznictwie S¹du
Antymonopolowego (por. wyrok S¹du Antymonopolowego sygn. akt XVII Amr 7/91).
Z zebranego materia³u dowodowego w sprawie wynika jednoznacznie, ¿e zawarte porozumienie w istotnym stopniu ograniczy³o
istniej¹c¹ na rynku dotychczas konkurencjê. Fakt wprowadzenia jednolitych cen i taryf rabatowych spowodowa³, ¿e jakakolwiek
konkurencja na rynku przesta³a faktycznie istnieæ. Dzia³aj¹ce na rynku przedsiêbiorstwa „radio taxi“ zaprzesta³y miêdzy sob¹ walki
konkurencyjnej, tym samym pozbawiaj¹c konsumentów ich podstawowego prawa, jakim w gospodarce wolnorynkowej jest prawo
wyboru najkorzystniejszej dla konsumenta oferty. Ponadto w wyniku przedmiotowego porozumienia konsumenci ponieœli dodatkowy
uszczerbek, albowiem poszczególne korporacje „radio taxi“ ujednolicaj¹c stosowane ceny i taryfy rabatowe wprowadzi³y tym samym
podwy¿ki cen za œwiadczone przez siebie us³ugi. Jak wynika natomiast z zebranego w sprawie materia³u dowodowego w praktyce
istnia³a mo¿liwoœæ obni¿enia cen i podjêcia walki konkurencyjnej na rynku z korzyœci¹ przede wszystkim dla konsumenta, ale i dla
zdrowej konkurencji. Œwiadczy o tym chocia¿by fakt istotnego obni¿enia cen oferowanych us³ug i zwiêkszenie stosowanych upustów
przez du¿¹ czêœæ dzia³aj¹cych na rynku korporacji w trakcie prowadzonego postêpowania.
Zgodnie z dyspozycj¹ art. 10 ust. 2 ustawy w przypadku stwierdzenia, ¿e zachowanie rynkowe przedsiêbiorcy przesta³o naruszaæ
zakazy okreœlone w art. 5 lub w art. 8, Prezes Urzêdu wydaje decyzjê o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i stwierdza
zaniechanie jej stosowania.[…]
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DECYZJA
z dnia 11 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eads Construcciones Aeronauticas S.A.
w Hiszpanii nad Pañstwowymi Zak³adami Lotniczymi „Warszawa - Okêcie“ S.A. w Warszawie
(Nr DDP-53/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na zamiarze przejêcia
kontroli przez Eads Construcciones Aeronauticas S.A. w Hiszpanii nad Pañstwowymi Zak³adami Lotniczymi „Warszawa - Okêcie“ S.A.
w Warszawie.[…]
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DECYZJA
z dnia 12 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê cz³onka Zarz¹du
w Accor Polska Sp. z o.o., Hotek Polska Sp. z o.o. i Hekom-Hotele Ekonomiczne S.A.
funkcji cz³onka Rady Nadzorczej Orbis S.A. w Warszawie
(Nr DDF-61/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
osobê pe³ni¹ca funkcjê cz³onka Zarz¹du w Accor Polska Sp. z o.o., Hotek Polska Sp. z o.o. i Hekom-Hotele Ekonomiczne S.A. funkcji cz³onka
Rady Nadzorczej Orbis S.A. w Warszawie. […]
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DECYZJA
z dnia 12 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie na³o¿enia kary na Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe „LTL“ Sp. z o.o. w Bia³ymstoku
(Nr RLU-24/2001)
Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 101 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego
wszczêtego z urzêdu, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nak³ada siê na Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Us³ugowe ,,LTL“ Sp. z o.o. w Bia³ymstoku (dalej spó³ka LTL) z tytu³u niewykonania w terminie obowi¹zku zg³oszenia
zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy, polegaj¹cego na
utworzeniu przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe ,,LTL “ Sp. z o.o. w Bia³ymstoku oraz Petro - Oil Sp. z o.o. w
Krakowie nowego przedsiêbiorcy pod nazw¹ Petro - Oil Podlaskie Centrum Sprzeda¿y Sp. z o.o. w Bia³ymstoku (dalej PCS), karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 3854 z³ (s³ownie trzy tysi¹ce osiemset piêædziesi¹t cztery z³ote) p³atn¹ do bud¿etu Pañstwa.
UZASADNIENIE
W dniu 24 lipca 2001 r. organ antymonopolowy powiadomi³ spó³kê LTL, ¿e wydaje zgodê na dokonanie powy¿szej koncentracji
w postaci utworzenia spó³ki PCS.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z niedope³nieniem przez spó³kê LTL obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji na podstawie art. 99
ustawy w dniu 13 sierpnia 2001 r. zosta³o wszczête z urzêdu postêpowanie antymonopolowe przeciwko spó³ce LTL w sprawie
na³o¿enia, na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy, kary pieniê¿nej za nie wykonanie w ustawowym terminie w/w obowi¹zku.
Na zawiadomienie o wszczêciu postêpowania, spó³ka LTL wnios³a o odst¹pienie od na³o¿enia kary pieniê¿nej podnosz¹c,
¿e dokonana koncentracja nie zosta³a w ustawowym terminie zg³oszona Prezesowi Urzêdu Ochrony i Konkurencji nie ze z³ej woli,
ale w wyniku b³êdnej interpretacji przepisów zawartych w art. 11 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547), zwanej dalej
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„ustaw¹ antymonopolow¹“, poniewa¿ spó³ka s¹dzi³a, ¿e wymieniona tam wartoœæ rocznej sprzeda¿y towarów podmiotów
obejmuj¹cych akcje lub udzia³y nowo tworzonego przedsiêbiorcy przekraczaj¹ca 25 mln EURO, dotyczy ka¿dego przedsiêbiorcy
osobno. Wobec tego, ¿e spó³ka LTL w tym czasie warunku tego nie spe³nia³a, nie nast¹pi³o zg³oszenie. Spó³ka LTL podnosi równie¿,
¿e po odkryciu b³êdu dobrowolnie zg³osi³a powy¿sze ³¹czenie, przyznaj¹c siê do b³êdnej interpretacji powy¿szego przepisu. Spó³ka LTL
podaje te¿, ¿e w nowoutworzonej spó³ce PCS od chwili zg³oszenia nast¹pi³o zwiêkszenie zatrudnienia oraz to, ¿e firma uzyska³a
niewielki zysk zarówno brutto jak i netto.
Art. 12 ustawy wyznacza zakres kontroli organu antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiêbiorców. W przypadku
planowanej koncentracji w trybie art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy zamiar taki zg³aszaj¹ Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 wspólnie wszyscy przedsiêbiorcy bior¹cy udzia³ w utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy. Poniewa¿ utworzenie spó³ki PCS przez spó³ki LTL i Petro - Oil zosta³o dokonane pod rz¹dami dawnej ustawy
antymonopolowej, wg której zobowi¹zan¹ do zg³oszenia tego faktu by³a tylko spó³ka LTL, natomiast zg³oszenie Prezesowi Urzêdu
Konkurencji i Konsumentów tego ³¹czenia (koncentracji) nast¹pi³o ju¿ pod rz¹dami nowej ustawy (po 1 kwietnia 2001 r.), wg której
zamiar koncentracji powinien byæ zg³oszony zarówno przez spó³kê LTL jak i spó³kê Petro - Oil (wg wy¿ej cytowanego art. 94), organ
antymonopolowy uzna³, ¿e w sytuacji gdy zamiar koncentracji (³¹czenia) powsta³ i powinien byæ zg³oszony Prezesowi Urzêdu pod
rz¹dami dawnej ustawy antymonopolowej, przy czym strony dokona³y po³¹czenia, natomiast zg³oszenie koncentracji zosta³o
dokonane po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy (tj. po 1 kwietnia 2001 r.), zobowi¹zanym do zg³oszenia koncentracji organowi
antymonopolowemu jest wy³¹cznie przedsiêbiorca, na którym obowi¹zek ten ci¹¿y³ pod rz¹dami poprzedniej ustawy
antymonopolowej, tj. spó³ka LTL. W zwi¹zku z tym, ¿e naruszenie przepisów przez spó³kê LTL (brak zg³oszenia zamiaru ³¹czenia
w terminie) nast¹pi³o jeszcze pod rz¹dami poprzedniej ustawy antymonopolowej, organ antymonopolowy uzna³, ¿e kara powinna byæ
na³o¿ona wy³¹cznie na spó³kê LTL jako przedsiêbiorcê zobowi¹zanego do zg³oszenia zamiaru ³¹czenia. […]
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DECYZJA
z dnia 16 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na objêciu przez G.J.G. i B.J.B. funkcji cz³onków Rady Nadzorczej
w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach
(Nr DDP-54/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez
G.J.G. i B.J.B., pe³ni¹cych funkcje cz³onków Zarz¹du „Atlas Gips“ Sp. z o.o. w £odzi, funkcji cz³onków Rady Nadzorczej u konkuruj¹cego
przedsiêbiorcy, tj w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach.[…]
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DECYZJA
z dnia 16 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Adama Krauze, Edwarda Ratyñskiego, Artura Mindewicza - wspólników Posnet s.c.
Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie oraz jego przedstawicieli regionalnych za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RWR-26/2001)
Na podstawie:
I. art. 104 Kpa i 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 - zwanej dalej „ustaw¹“), art. 104 Kpa i art. 11 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 105 § 1 Kpa w zwi¹zku z art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu wszczêtej z urzêdu sprawy
przeciwko Adamowi Krauze, Edwardowi Ratyñskiemu, Arturowi Mindewiczowi - wspólnikom spólki Posnet s.c. Systemy Kas
Fiskalnych w Warszawie oraz jego dealerom:
- Bo¿enie Szymañskiej - ,,Karekol“, Ka³uszyn;
- EL - Hurt Sp. z o.o., Gdañsk;
- Miros³awowi Œwierczewskiemu- 2 M. P.P.H.U, Pruszków;
- Teneg Sp. z o.o., Warszawa;
- Zak³adom Techniki Biurowej Biuro - Technika Sp. z o.o., Gdañsk,
a) nakazuje siê zaniechanie stosowania przez:
- Adama Krauze, Edwarda Ratyñskiego, Artura Mindewicza - wspólników spólki Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych, Warszawa;
- Bo¿enê Szymañsk¹ - ,,Karekol“, Ka³uszyn ;
- EL - Hurt Sp. z o.o., Gdañsk ;
- Miros³awa Œwierczewskiego - 2 M. P.P.H.U., Pruszków;
- Zak³ady Techniki Biurowej Biuro - Technika Sp. z o.o., Gdañsk,
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na zawarciu porozumienia cenowego pomiêdzy Adamem Krauze, Edwardem
Ratyñskim, Arturem Mindewiczem - wspólnikami spólki Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie i ww. dealerami,
w wyniku którego zosta³y ustalone ceny sprzeda¿y (detaliczne) urz¹dzeñ fiskalnych u¿ytkownikom koñcowym,
b) nie stwierdza siê stosowania przez Adama Krauze, Edwarda Ratyñskiego, Artura Mindewicza - wspólników spólki Posnet s.c.
Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie i Teneg Sp. z o.o. w Warszawie, praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na zawarciu
porozumienia cenowego pomiêdzy Adamem Krauze, Edwardem Ratyñskiem, Arturem Mindewiczem - wspólnikami spólki
Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie i Teneg Sp. z o.o. w Warszawie, w wyniku którego zosta³y ustalone ceny
sprzeda¿y (detaliczne) urz¹dzeñ fiskalnych u¿ytkownikom koñcowym.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

80

UZASADNIENIE
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura we Wroc³awiu (dalej Delegatura) przeprowadzi³ z urzêdu postêpowanie
wyjaœniaj¹ce dotycz¹ce ustalenia pozycji rynkowej i warunków handlowych firm dzia³aj¹cych na krajowym rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ
fiskalnych. W wyniku powy¿szego postêpowania Urz¹d m.in. okreœli³ udzia³y najwiêkszych firm dzia³aj¹cych na ww. rynku oraz ustali³,
i¿ w umowach dystrybucyjnych niektórych firm, w tym w umowach dystrybucyjnych Adama Krauze, Edwarda Ratyñskiego,
Artura Mindewicza - wspólników spó³ki Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie (dalej Posnet), wystêpuj¹ postanowienia
umowne mog¹ce naruszaæ przepisy ustawy.
Przeprowadzone postêpowanie wyjaœniaj¹ce wobec firmy Posnet wykaza³o, i¿ w zawartych umowach dystrybucyjnych pomiêdzy
Posnet i jej przedstawicielami regionalnymi oraz dealerami, w których zosta³y ustalone sztywne ceny sprzeda¿y (detaliczne) urz¹dzeñ
fiskalnych u¿ytkownikom koñcowym, mog³o dojœæ do naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1. ustawy antymonopolowej.
W zwi¹zku z powy¿szym Urz¹d pismem z dnia 17 maja 2001 r. wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe przeciwko Posnet oraz jej
dealerom: B.S. - ,,Karekol“, Ka³uszyn, EL - Hurt Sp. z o.o., Gdañsk, M.S. - 2 M. P.P.H.U., Pruszków, Teneg Sp. z o.o., Warszawa, Zak³ady
Techniki Biurowej Biuro - Technika Sp. z o.o., Gdañsk, (zwanymi dalej dealerami) w sprawie mo¿liwoœci naruszenia przez
ww. przedsiêbiorców art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej poprzez zawarcie porozumienia cenowego pomiêdzy Posnet
i dealerami, w wyniku którego zosta³y ustalone ceny sprzeda¿y (detaliczne) urz¹dzeñ fiskalnych u¿ytkownikom koñcowym.
Jednoczeœnie Urz¹d na podstawie art. 62 Kpa po³¹czy³ postêpowanie przeciwko Adamowi Krauze, Edwardowi Ratyñskiemu,
Arturowi Mindewiczowi - wspólnikom spólki Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie - w jedno postêpowanie.
III. Maj¹c na uwadze zebrany materia³ dowodowy Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje :
Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, w ramach którego rozstrzygane jest prowadzone postêpowanie administracyjne o stosowanie
zakazanych prawem praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê stanowi, ¿e ww. praktykami s¹ porozumienia, których celem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym polegaj¹ce na ustalaniu, bezpoœrednio
lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów. Porozumienia cenowe s¹ zakazane prawem
antymonopolowym, poniewa¿ uderzaj¹ one wprost w konkurencjê, eliminuj¹c j¹ lub znacznie ograniczaj¹c, co jest sprzeczne
z interesem publicznym. W interesie publicznym le¿y bowiem to, aby konkurencja na rynku by³a efektywna. Dlatego Prezes Urzêdu
przeciwdzia³aj¹c ograniczaniu, eliminowaniu b¹dŸ zniekszta³caniu konkurencji, wype³nia cel art. 1 ust. 1 ustawy.
Art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, i¿ zakazu, o którym mowa w art. 5, nie stosuje siê do:
1. porozumieñ zawieranych miêdzy konkurentami, których ³¹czny udzia³ w rynku w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
zawarcie porozumienia nie przekracza 5%,
2. porozumieñ zawieranych miêdzy przedsiêbiorcami dzia³aj¹cymi na ró¿nych szczeblach obrotu, których ³¹czny udzia³ w rynku
w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym zawarcie porozumienia nie przekracza 10%.
Przedmiotowe postêpowanie antymonopolowe kwalifikowane jest jako porozumienie pionowe, w zwi¹zku z czym maj¹ do niego
zastosowanie przepisy wymienione powy¿ej w pkt 2. Wed³ug tych przepisów porozumieniami ograniczaj¹cymi konkurencjê
s¹ porozumienia przedsiêbiorców których ³¹czny udzia³ w rynku przekracza 10%. Poniewa¿ ³¹czny udzia³ w rynku Posnet
i jego dystrybutorów osi¹gn¹³ 27%, st¹d do zawartych miêdzy nimi porozumieñ maj¹ zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy antymonopolowej.
W œwietle art. 4 pkt 4 ustawy antymonopolowej przez porozumienia rozumie siê sprzeczne z ustaw¹:
umowy zawierane miêdzy przedsiêbiorcami, miêdzy zwi¹zkami przedsiêbiorców oraz miêdzy przedsiêbiorcami i ich zwi¹zkami albo
niektóre postanowienia tych umów, uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich
zwi¹zki, uchwa³y lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub ich organów statutowych.
W myœl tego przepisu porozumieniem jest umowa, uzgodnienie lub podjêcie uchwa³y przez co najmniej dwóch przedsiêbiorców,
bez wzglêdu na to, na jakim szczeblu obrotu gospodarczego siê znajduj¹.
Art. 4 pkt 5 ustawy definiuje porozumienia dystrybucyjne jako porozumienia zawierane miêdzy przedsiêbiorcami dzia³aj¹cymi na
ró¿nych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzeda¿y.
W zwi¹zku z powy¿szym - w niniejszej sprawie - dla prawnego bytu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê opisanej w art. 5 ust. 1 pkt 1
w zwi¹zku z art. 4 pkt 4 i 5 oraz art. 6, niezbêdne jest wiêc ³¹czne wyst¹pienie nastêpuj¹cych przes³anek :
1) zawi¹zanie siê porozumienia wed³ug zasad okreœlonych w cytowanym wy¿ej artykule ustawy;
2) ³¹czny udzia³ w rynku uczestników porozumienia przekraczaj¹cy 10%;
3) wynikaj¹ce z tego porozumienia - którego celem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji
na rynku w³aœciwym - ustalenie, bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów.
Ad 1.
Na gruncie ustawy antymonopolowej praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê mo¿na podzieliæ na praktyki indywidualne oraz
porozumienia, w zale¿noœci od tego, czy uczestnikiem zakazanego ustaw¹ zachowania jest jeden podmiot gospodarczy, czy te¿ grupa
takich podmiotów, wspó³dzia³aj¹ca ze sob¹ z zamiarem osi¹gniêcia celu zakazanego ustaw¹. W praktyce wy³ania siê czasem kwestia,
jak w sprawie niniejszej, w jakich sytuacjach ocena konkretnej czynnoœci prawnej jest praktyk¹ indywidualn¹, a kiedy porozumieniem
ograniczaj¹cym konkurencjê. Prezes Urzêdu podziela pogl¹d wyra¿ony przez sêdziego Stanis³awa Gronowskiego, i¿ z porozumieniem
ograniczaj¹cym konkurencjê mamy do czynienia wówczas, gdy przynajmniej zasadniczo udzia³ w nim ze strony wszystkich
uczestników jest dobrowolny i skierowany przeciwko innym uczestnikom rynku (S. Gronowski ,,Ustawa antymonopolowa
w orzecznictwie“ wyd. C.H. Beck W-wa 1996 r. s.7).
W niniejszej sprawie - zdaniem Prezesa Urzêdu - poprzez zawarcie umów dystrybucyjnych nast¹pi³o porozumienie cenowe
pomiêdzy Posnet s.c. a jej dealerami. Posnet posiada bowiem niew¹tpliwie silniejsz¹ pozycjê rynkow¹ ni¿ pozostali Uczestnicy
postêpowania, jednak¿e nie posiada na krajowym rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych pozycji dominuj¹cej, która pozwala³aby
narzucaæ okreœlone zachowania pozosta³ym podmiotom dzia³aj¹cym na przedmiotowym rynku. Jednoczeœnie nale¿y zaakcentowaæ,
i¿ dealerzy Posnet w trakcie postêpowania nie podnieœli, i¿ ww. przepis umowy dystrybucyjnej dotycz¹cy stosowania cen producenta
zosta³ im przez ww. Spó³kê narzucony. Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e powy¿szy przepis zosta³ przez wszystkich Uczestników niniejszego
postêpowania przyjêty (przynajmniej zasadniczo) w sposób dobrowolny, co powoduje, i¿ w niniejszej sprawie mamy niew¹tpliwie
do czynienia z porozumieniem ograniczaj¹cym konkurencjê, a nie z indywidualn¹ praktyk¹.
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Ad 2.
Poniewa¿ zachowania przedsiêbiorców odbywaj¹ siê w strukturze rynkowej, istotne znaczenie ma okreœlenie rynku w³aœciwego
w niniejszej sprawie.
Art. 4 pkt 8 ww. ustawy rynek w³aœciwy definiuje jako rynek towarów, które ze wzglêdu na swe przeznaczenie, cenê oraz
w³aœciwoœæ, w tym jakoœæ, s¹ uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s¹ oferowane na obszarze, na którym, ze wzglêdu na
rodzaj oraz w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹
zbli¿one warunki konkurencji. Rynek w³aœciwy sk³ada siê z rynku geograficznego i produktowego.
W rozpatrywanej sprawie, z uwagi na to, i¿ sprzeda¿ urz¹dzeñ fiskalnych odbywa siê na terenie ca³ego kraju, rynkiem w ujêciu
geograficznym jest obszar Polski.
Je¿eli chodzi o wyznaczanie rynku produktowego podstawow¹ zasad¹ w postêpowaniu antymonopolowym jest stosowanie
w¹skich kryteriów segmentacji takiego rynku. Kryteria te musz¹ wynikaæ z obiektywnych parametrów produktu, maj¹cych zasadniczy
wp³yw na ich zakup przez nabywców. W danej sprawie s¹ nimi przeznaczenie, funkcje u¿ytkowe i cena. Cechy te pozwalaj¹ nabywcom
³atwo identyfikowaæ produkty, odró¿niaæ od siebie i ewentualnie traktowaæ jako bliskie substytuty.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria Delegatura stanê³a na stanowisku, i¿ rynkiem produktowym w niniejszej sprawie s¹
urz¹dzenia fiskalne, na które sk³adaj¹ siê kasy fiskalne (proste, systemowe, komputerowe) oraz drukarki fiskalne.
Tak wiêc w wymiarze produktowym Uczestnicy postêpowania operuj¹ na rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych, a w wymiarze
geograficznym na obszarze Polski. Rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest wiêc krajowy rynek sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych.
Przeprowadzone przez organ antymonopolowy badanie ww. rynku pozwoli³o na ustalenie, i¿ udzia³ Posnet na krajowym rynku
sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych w 1999 r. wynosi³ 21%, zaœ w 2000 r. 27%.
Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, i¿ na tak wyznaczonym rynku Uczestnicy porozumienia maj¹ ³¹czny udzia³ w rynku przekraczaj¹cy
10% - zw³aszcza i¿, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy antymonopolowej w przypadku porozumieñ dystrybucyjnych zawieranych przez
przedsiêbiorcê co najmniej z dwoma innymi przedsiêbiorcami (tak jak w niniejszej sprawie) ³¹czny udzia³ w rynku tych przedsiêbiorców
podlega sumowaniu - a wiêc podlegaj¹ zakazom wynikaj¹cym z art. 5 ww. ustawy.
W zwi¹zku z powy¿szym zosta³a spe³niona pierwsza z przes³anek art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, tj. posiadanie przez
Uczestników porozumienia ponad 10 % udzia³u w rynku.
Ad. 3
Okreœlenie istoty zawartego porozumienia w zakresie narzucania dealerom sztywnych cen odsprzeda¿y dystrybuowanych
produktów Posnet s.c. wymaga okreœlenia czym s¹ i jakie skutki rynkowe wywo³uj¹ cenowe praktyki antykonkurencyjne.
Obowi¹zek stosowania do ewidencji obrotu i kwot podatku VAT (nale¿nego) kas rejestruj¹cych wynika z art. 29 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Gdyby jednak braæ
pod uwagê wy³¹cznie ten przepis, okaza³oby siê, ¿e do prowadzenia takiej ewidencji zobowi¹zany jest ka¿dy podatnik VAT, który
dokona³ jakiejkolwiek sprzeda¿y na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej lub prowadz¹cych tak¹
dzia³alnoœæ w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. I to nawet, gdyby by³a to sprzeda¿ za przys³owiow¹ z³otówkê. Aby unikn¹æ
sytuacji, w której podatnik musi zainwestowaæ w kasê fiskaln¹ wielokrotnoœæ wartoœci ewidencjonowanej sprzeda¿y, a tak¿e aby daæ
podatnikom czas na przygotowanie siê do zaprowadzenia takiej ewidencji, ustawodawca upowa¿ni³ Ministra Finansów do zwolnienia
na okreœlony czas niektórych rodzajów dzia³alnoœci z obowi¹zku ewidencjonowania za poœrednictwem kas rejestruj¹cych.
Zwolnienie takie Minister Finansów mo¿e ustanowiæ ze wzglêdu na rodzaj prowadzonej przez podatników dzia³alnoœci lub wysokoœæ
uzyskanego przez nich obrotu. Powinien dokonaæ tego w formie rozporz¹dzenia. Z upowa¿nienia tego Minister Finansów korzysta,
wydaj¹c ka¿dego niemal roku nowe rozporz¹dzenie dotycz¹ce kas rejestruj¹cych.
Obecnie obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestruj¹cych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1295). Powy¿sze rozporz¹dzenie w § 1 ust. 2 stanowi, i¿ obowi¹zek ewidencjonowania w 2001 r. - bez wzglêdu na osi¹gniêt¹
w ubieg³ym roku wartoœæ obrotu - dotyczy podatników kontynuuj¹cych po 1 stycznia 2001 r. sprzeda¿ towarów i œwiadczenie us³ug
na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej lub prowadz¹cych tak¹ dzia³alnoœæ w formie indywidualnych
gospodarstw rolnych, je¿eli byli zobowi¹zani do rozpoczêcia ewidencjonowania sprzeda¿y za poœrednictwem kas rejestruj¹cych przed t¹ dat¹.
Dla podatników, którzy kontynuuj¹ dzia³alnoœæ rozpoczêt¹ przed dniem 1 stycznia 2001 r. i nie mieli dotychczas obowi¹zku
stosowania kas rejestruj¹cych, a uzyskali w ubieg³ym roku ponad 40 000 z³. obrotu, obowi¹zek ten powsta³ 1 marca 2001 r.
Niezale¿nie od tego obowi¹zek zainstalowania kas w okreœlonym terminie dotyczy w 2001 r. tak¿e tych podatników, którzy obrót
w wysokoœci 40 000 z³. uzyskaj¹ w trakcie bie¿¹cego roku, co jest zupe³nie nowym rozwi¹zaniem w przepisach dotycz¹cych kas
rejestruj¹cych. Stanowi¹ oni grupê potencjalnych nowych klientów dla firm sprzedaj¹cych urz¹dzenia fiskalne. Jednoczeœnie, obecnie
w coraz wiêkszym stopniu obserwujemy rozwój rynku odtworzeniowego. Podatnicy wymieniaj¹ stary sprzêt na nowy lub uzupe³niaj¹
o nowoczesne elementy. Istotnym czynnikiem, który determinuje sposób sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych, s¹ wymogi stosownych
przepisów nakazuj¹cych utrzymywanie przez dostawców kas fiskalnych odpowiedniego serwisu na terenie ca³ego kraju.
Szczegó³owe wymogi w tym zakresie wprowadzi³y przepisy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 1999 r. w sprawie
kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce oraz warunków stosowania tych kas przez
podatników (Dz. U. Nr 109, poz. 1249 ze zm.). Od 1 lipca 2001 r. zaczê³y obowi¹zywaæ nowe przepisy dotycz¹ce wprowadzania do
obrotu kas fiskalnych zgodnych z now¹ homologacj¹. Producenci i importerzy mieli 18 miesiêcy na dostosowanie oferowanych przez
siebie urz¹dzeñ, aby spe³nia³y obowi¹zuj¹ce obecnie kryteria.
Rynek sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych na terenie Polski jest wiêc w du¿ej mierze rynkiem regulowanym. Regulacje te wszak¿e nie
odnosz¹ siê do cen sprzeda¿y. W zwi¹zku z czym, w tym przedmiocie maj¹ w pe³ni zastosowanie przepisy ustawy antymonopolowej.
Wiêkszoœæ firm, które zosta³y objête przez Delegaturê badaniem krajowego rynku sprzeda¿y urz¹dzeñ fiskalnych, posiada otwarty
system dystrybucji (zmienna liczba dystrybutorów, dealerów), oparty na dystrybucji selektywnej, charakteryzuj¹cej siê tym,
i¿ producent (dostawca) sprzedaje swoje produkty tylko za poœrednictwem okreœlonej liczby odsprzedawców wybieranych
(selekcjonowanych) wed³ug okreœlonych kryteriów i zobowi¹zanych do okreœlonych dzia³añ handlowych i promocyjnych.
Przedmiotem selektywnej dystrybucji s¹ towary posiadaj¹ce szczególne w³aœciwoœci, których w normalnych warunkach obrotu
i u¿ytkowania nie mo¿e znaæ ich przeciêtny nabywca (np. samochody, sprzêt elektroniczny, komputery), a tak¿e towary wysokiego
spo³ecznego presti¿u (np. kosmetyki czy bi¿uteria). Specyfika obrotu tymi towarami wymaga zatem wyspecjalizowanej pomocy
ze strony sprzedawcy, który pomo¿e nabywcy dokonaæ racjonalnego zakupu, informuj¹c go jednoczeœnie o w³aœciwoœciach towaru,
sposobie u¿ytkowania itp. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ za towary stanowi¹ce przedmiot selektywnej dystrybucji mog¹ byæ uznane
urz¹dzenia fiskalne.
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Wspomniana forma dystrybucji, przynajmniej na rynku Unii Europejskiej, a tym bardziej w Polsce, nie zosta³a dostatecznie
wyodrêbniona pod wzglêdem prawnym. Dlatego selektywna dystrybucja w praktyce funkcjonuje obok sprzeda¿y na zasadach
wy³¹cznoœci lub dystrybucji na zasadach franchisingu. Systemy te mog¹ siê czêœciowo pokrywaæ, uzupe³niaæ lub przenikaæ.
Nale¿y wskazaæ, i¿ Kodeks Cywilny zna instytucjê wy³¹cznoœci sprzeda¿y i zakupu (por. art. 550 Kc). Tak¿e ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie traktuje samo przez siê wy³¹cznoœci za przejaw praktyki ograniczaj¹cej
konkurencje. Z uwagi na znaczenie gospodarcze transakcji wy³¹cznych, w których wynikaj¹ce z nich korzyœci gospodarcze z regu³y
przewa¿aj¹ nad negatywnymi skutkami ograniczenia konkurencji oraz brak na gruncie polskiej ustawy szczególnych regulacji
dotycz¹cych tej formy organizacji obrotu towarowego, nie ma przeszkód dla interpretowania przepisów ustawy antymonopolowej
dla uwzglêdnienia tak¿e pozytywnych doœwiadczeñ wynikaj¹cych z wypracowanych w tym wzglêdzie standardów prawnych
funkcjonuj¹cych w Unii Europejskiej. Porozumienia o wy³¹cznej sprzeda¿y i zakupie doczeka³y siê tam grupowego zwolnienia, jako
nie naruszaj¹ce art. 81 (dawniej art. 85) Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (TWE).
Niemniej jednak niedozwolone s¹ postanowienia umów dystrybucyjnych zawieranych pomiêdzy Posnet i jej Dealerami dotycz¹ce
ustalania cen odsprzeda¿y. Istnieje bowiem pewna grupa praktyk cenowych, które prawo antymonopolowe traktuje jako godz¹ce
w konkurencjê. Do powy¿szych praktyk nale¿y m.in.:
- stosowanie cen drapie¿nych (dumpingowych),
- dyskryminacja cenowa,
- ustalanie cen odsprzeda¿y,
- pobieranie cen nadmiernie wygórowanych.
Ustalanie cen odsprzeda¿y nale¿y do grupy praktyk okreœlanych mianem porozumieñ wertykalnych. Ograniczenia w nich zawarte
uszczuplaj¹ wolnoœæ gospodarcz¹ - szczególnie handlow¹ - dystrybutorów, co nale¿y kwalifikowaæ jako wystêpek przeciwko zasadom
efektywnej konkurencji. Ograniczenie autonomii gospodarczej przedsiêbiorców w relacjach rynkowych zawsze bowiem oznacza
w praktyce ograniczenie konkurencji. Jest to sposób panowania producenta nad rynkiem poprzez wyznaczanie sprzedawcy ceny,
po jakiej maj¹ byæ sprzedawane jego wyroby. Ustalanie cen rynkowych w sposób przymusowy ogranicza dzia³anie naturalnego
mechanizmu popytu i poda¿y. Dziêki temu zniekszta³cone zostaj¹ warunki efektywnej konkurencji, w wyniku czego naruszone zostaj¹
równie¿ interesy konsumentów. Rynek jest bowiem konkurencyjny, jeœli posiada co najmniej trzy g³ówne charakterystyki:
- decyzje cenowe s¹ decyzjami indywidualnymi,
- ¿aden uczestnik rynku nie jest pewien decyzji swoich konkurentów,
- nie istniej¹ sztuczne bariery wejœcia na rynek.
Z tego punktu widzenia praktyka ustalania cen odsprzeda¿y przez Posnet i jego dealerów, sprzeniewierzaj¹ siê dwom pierwszych
cechom chronionej w prawie antymonopolowym efektywnej konkurencji. Sztywne ceny odsprzeda¿y pozbawiaj¹ bowiem jednego
z uczestników rynku, tj. dystrybutora (dealera), zdolnoœci do bezpoœredniego kszta³towania w relacji z nabywc¹ cen sprzedawanych
przez siebie produktów. Tym samym producent pozbawiaj¹c samodzielnoœci cenowej swoich dystrybutorów (dealerów) sprawia,
¿e ceny nie mog¹ byæ zró¿nicowane, czyli eliminuje mo¿liwoœæ cenowej konkurencji miêdzy nimi. W ten sposób najistotniejszy
mechanizm gospodarki rynkowej - mechanizm cenowy ulega usztywnieniu, staje siê ma³o wra¿liwy na zmiany w popycie i poda¿y,
co w istocie ogranicza konkurencjê i w konsekwencji mechanizm ten przestaje skutecznie pe³niæ funkcje alokacyjne. Przedsiêbiorstwa
maj¹ co prawda prawo do poszukiwania takich konfiguracji swoich zachowañ rynkowych, które podnosz¹ ich skutecznoœæ
ekonomiczn¹, lecz poprawa ta nie mo¿e byæ otrzymana przez strategie handlowe, które s¹ restrykcyjne dla konkurencji.
Takimi restrykcyjnymi strategiami s¹ bez w¹tpienia strategie oparte na budowaniu sieci dystrybucyjnych, w których obowi¹zuj¹ klauzule
o przymusowych cenach odsprzeda¿y (Z. Jurczyk ,,Cenowe praktyki monopolistyczne“, Rzeczpospolita Nr 163 z 15 lipca 1996 r.).
Dla stwierdzenia naruszenia regu³ konkurencji nie jest konieczna œwiadomoœæ naruszenia przepisów prawa przez strony
porozumienia. Wystarczy, aby nie mogli byæ nieœwiadomi faktu, ze celem lub skutkiem danego zachowania bylo ograniczenie
lub zniekszta³cenie konkurencji. Obojêtne dla ocen, czy porozumienie narusza regu³y konkurencji, jest równie¿ to, czy w praktyce
nast¹pi³a jego realizacja. Prawo antymonopolowe ma bowiem nie tylko usuwaæ skutki rynkowe praktyk ograniczaj¹cych konkurencje,
ale tak¿e przeciwdzia³aæ tym skutkom. Europejskie prawo antymonopolowe przewiduje stosowanie zwolnieñ z zakazu karteli
(porozumieñ pomiêdzy firmami co do ograniczenia ich wolnoœci gospodarczej w zakresie produkcji i marketingu towarów). Korzystanie
ze zwolnieñ mo¿e odbywaæ siê w trybie zwolnieñ indywidualnych lub grupowych. Ze zwolnieñ grupowych s¹ wy³¹czone przede
wszystkim tzw. twarde ograniczenia konkurencji (hardcore restriction), do których zalicza siê m.in. postanowienia umowne, wed³ug
których producent nie mo¿e narzucaæ swoim dystrybutorom, po jakiej cenie maj¹ odsprzedawaæ swoje produkty; dopuszczalne s¹
wszak¿e ceny maksymalne i rekomendowane (sugerowane), pod warunkiem ¿e nie bêd¹ one stanowi³y ceny ustalonej lub minimalnej
w wyniku nacisków lub zachêt oferowanych przez któr¹kolwiek ze stron. Wprowadzenie tych ograniczeñ do umów pionowych jest
sprzeczne z art. 81(1) TWE, poniewa¿ zak³ócaj¹ one swobodne funkcjonowanie mechanizmów konkurencji w wyniku naruszenia
wolnoœci handlowej dystrybutorów oraz godzenia w interesy osób trzecich, w wyniku czego naruszone zostaj¹ równie¿ interesy
konsumentów. Zakaz umieszczania klauzul zawieraj¹cych wskazane wy¿ej ograniczenia ma na celu utrzymanie swobody cenowej
dystrybutorów i konkurencji cenowej pomiêdzy dystrybutorami oraz zagwarantowanie konsumentom prawa do zakupu towaru
po cenie najni¿szej (Z. Jurczyk. ,,Kartele w prawie konkurencji Unii Europejskiej“ Prawo Spó³ek INFOR maj 2001 r).
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Antymonopolowego (wyrok S.A. z 31 maja 2000 r. sygn. akt XVII Ama 49/99) praktykê narzucenia
dystrybutorowi ceny odsprzeda¿y towarów œciœle wed³ug ceny z cennika nale¿y uznaæ za niedozwolon¹ ingerencjê w te decyzje
uczestnika sieci, które musz¹ pozostaæ w sferze jego swobodnego wyboru. Tylko w takim przypadku, gdy ¿aden z uczestników rynku
nie jest pewien decyzji cenowych swoich konkurentów, mo¿na mówiæ o regulacyjnej roli rynku i swobodzie konkurencji.
Zgodnie z powy¿szym wyrokiem S¹du, na sam¹ istotê omawianej praktyki nie ma nawet wp³ywu okolicznoœæ niekarania
dystrybutorów za nieprzestrzeganie narzuconych cen odsprzeda¿y. Tak¿e w wyroku S¹du Antymonopolowego z 25 czerwca 1997 r.
(sygn. akt XVII Ama 19/97) stwierdza siê, i¿ narusza prawo porozumienie tworz¹ce sieæ handlow¹, je¿eli zawiera po stronie
odsprzedawcy klauzule restrykcyjne, a w szczególnoœci stosowania œciœle okreœlonych cen.
W œwietle ustawy antymonopolowej zakazane jest ju¿ samo zawarcie (istnienie) porozumienia ukierunkowanego na ograniczenie
konkurencji, nie zaœ osi¹gniêcie takiego skutku, a sam efekt ograniczenia konkurencji wcale nie musi wyst¹piæ. Doœwiadczenie uczy,
i¿ profesjonalni uczestnicy rynku - jakimi niew¹tpliwie s¹ Uczestnicy postêpowania, zawi¹zuj¹cy porozumienie ograniczaj¹ce
konkurencjê, dobrze znaj¹ rynek i swoje mo¿liwoœci wp³ywania na niego. Tote¿ ju¿ samo udowodnienie zawarcia porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê winno powodowaæ uznanie tej czynnoœci za bezprawn¹. Takie rozwi¹zania, zakazuj¹ce na równi
porozumieñ, których rezultatem lub celem by³oby ograniczenie b¹dŸ zniekszta³cenie konkurencji, funkcjonuj¹ w USA i w UE
(S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, W-wa 1996, s. 52-53).
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W œwietle przedstawionych powy¿ej faktów oraz doktryny orzeczniczej - europejskiej i polskiej - Prezes Urzêdu uzna³, ¿e zosta³y
spe³nione ³¹cznie wszystkie wymagane przes³anki dla zakwalifikowania dzia³añ podmiotów: Adama Krauze, Edwarda Ratyñskiego,
Artura Mindewicza - wspólników spólki Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych oraz B.S. - ,,Karekol“, Ka³uszyn, EL - Hurt Sp. z o.o.,
Gdañsk, M.S.- 2 M. P.P.H.U., Pruszków, Zak³adów Techniki Biurowej Biuro - Technika Sp. z o.o., Gdañsk, jako praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Prezes Urzêdu natomiast nie stwierdzi³, i¿ dosz³o do zawarcia porozumienia cenowego pomiêdzy Adamem Krauze, Edwardem
Ratyñskim, Arturem Mindewiczem - wspólnikami spólki Posnet s.c. i spó³k¹ Teneg Sp. z o.o. Przeprowadzone postêpowanie
wykaza³o, i¿ ww. spó³ka Teneg nie podpisa³a z POSNET umowy dystrybucyjnej (dealerskiej) i bez ograniczeñ kszta³towa³a w³asn¹
politykê cenow¹ zbywanych urz¹dzeñ fiskalnych.[…]
116
DECYZJA
z dnia 17 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na po³¹czeniu Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A.
w Katowicach z Zespo³em Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a S.A. w Bielsku-Bia³ej
(Nr DDI-55/2001)
Na postawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na po³¹czenie Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A.
w Katowicach z Zespo³em Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a S.A. w Bielsku Bia³ej.[…]
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DECYZJA
z dnia 19 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim
(Nr RLU-26/2001)
Na podstawie art. 104 Kpa w zwi¹zku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1319 - zwana dalej „ustaw¹“) w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmawiam
wszczêcia postêpowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski reprezentowanej przez Urz¹d Miasta
o stwierdzenie stosowania praktyk monopolistycznych przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ w Tomaszowie Lubelskim .
UZASADNIENIE
Przedmiotem wniosku jest treœæ uchwa³y Wspólnoty Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim ró¿nicuj¹ca w sposób
nieuzasadniony ekonomicznie - zdaniem wnioskodawcy - wysokoœæ zaliczek na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹,
2
poprzez ustalenie, ¿e wysokoœæ zaliczek dla w³aœcicieli lokali mieszkalnych wynosiæ bêdzie 0,56 z³/ m , a dla w³aœcicieli lokali
2
u¿ytkowych 1, 68 z³/ m .
Analiza przedmiotowego stanu faktycznego w kontekœcie ¿¹dañ wnioskodawcy sk³ania organ antymonopolowy do wniosku,
¿e kwestionowane dzia³ania Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie wydawanych przez ni¹ uchwa³ dotycz¹cych zarz¹du
nieruchomoœci¹ wspóln¹ nie stanowi¹ praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê opisanych w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Zwa¿yæ nale¿y, co nastêpuje:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - jak wynika z treœci art. 1 ust. 1 chroni interes publiczny:
„Ustawa okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów
przedsiêbiorców i konsumentów“. Interes publiczny w postêpowaniu administracyjnym nie jest pojêciem jednolitym i sta³ym.
W ka¿dej sprawie powinien byæ ustalony i skonkretyzowany. W ka¿dym przypadku jednak¿e interes publiczny dotycz¹cy ogó³u,
a nie z góry okreœlonej liczby osób lub jednostki. A zatem, podstawow¹ przes³ank¹ warunkuj¹c¹ wszczêcie postêpowania
antymonopolowego winno byæ ustalenie, ¿e zosta³ naruszony interes publicznoprawny - a nie wy³¹cznie interes prawny jednostki
lub grupy.
W przedmiotowej sprawie nie zachodzi podejrzenie, ¿e interes publiczno - prawny zosta³ naruszony. Kwestie maj¹tkowe
Wspólnoty Mieszkaniowej, rozliczeñ pomiêdzy wspó³w³aœcicielami oraz z tytu³u najmu lokali to typowe sprawy dotycz¹ce niewielkiej
okreœlonej grupy i maj¹ charakter cywilnoprawny.
Ponadto, w ocenie organu antymonopolowego, z treœci wniosku w sposób oczywisty wynika, ¿e kwestionowane dzia³ania
Wspólnoty Mieszkaniowej nie maj¹ charakteru antymonopolowego, a przez to nie naruszaj¹ zakazów okreœlonych w art. 5, w zakresie
nie wy³¹czonym na podstawie art. 6 i 7, lub zakazu okreœlonego w art. 8.
Art. 1 ust. 2 oraz art. 4 pkt 1 ustawy oprócz wskazania celów, w jakich ustawa zosta³a powo³ana, wyznacza równie¿ zakres
podmiotowy jej stosowania do przedsiêbiorców i ich zwi¹zków, przy czym art. 4 pkt 1 zawiera definicje przedsiêbiorcy.
Wspólnota Mieszkaniowa dzia³aj¹c w ramach swoich ustawowych obowi¹zków dotycz¹cych utrzymania nieruchomoœci wspólnej
w stosunkach z cz³onkami tej Wspólnoty - w³aœcicielami lokali - nie jest przedsiêbiorc¹ lecz ogó³em w³aœcicieli, których lokale wchodz¹
w sk³ad okreœlonej nieruchomoœci. Relacje pomiêdzy Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ a w³aœcicielami lokali w ¿adnym razie nie maj¹
charakteru konkurencyjnego, ani te¿ ¿aden z podmiotów nie wystêpuje w charakterze konsumenta. Nie istniej¹ wiêc stosunki prawne,
dla ochrony których ustawa zosta³a powo³ana. Z tych powodów bezcelowe jest uruchamianie instrumentów prawa
antymonopolowego w przedmiotowej sprawie.
Konsekwencj¹ powy¿szego jest, ¿e kwestionowane dzia³ania Wspólnoty przejawiaj¹ce siê w podejmowaniu uchwa³ dotycz¹cych
ponoszenia wydatków dotycz¹cych utrzymania w³asnego lokalu i zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹, jak równie¿ niedope³nienie przez
Zarz¹d Wspólnoty obowi¹zku rozliczenia siê z pobranych zaliczek nie wype³niaj¹ dyspozycji art. 5 lub 8 ustawy, poniewa¿ nie naruszaj¹
zakazów okreœlonych w w/w przepisach.[…]
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DECYZJA
z dnia 29 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Krat Foods Polska Sp. z o.o.
w Warszawie nad Stollweck Polska Sp. z o.o. w Jankowicach
(Nr DDF-63/2001)
Na podstawie art. 17 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez Krat Foods Polska Sp. z o.o. w Warszawie nad Stollweck Polska Sp. z o.o. w Jankowicach.[…]
119
DECYZJA
z dnia 29 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie odmowy wszczêcia postêpowania administracyjnego przeciwko Przedsiêbiorstwu Wód i Kanalizacji „DELFIN“ Sp. z
o.o. w Z¹bkowicach Œl¹skich
(Nr RWR-28/2001)
Na podstawie: art.104 Kpa i art. 85 ust. 1 w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 - zwanej dalej „ustaw¹“), dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odmawia
siê wszczêcia postêpowania w sprawie uznania zachowania Przedsiêbiorstwa Wód i Kanalizacji „DELFIN“ Sp. z o.o. w Z¹bkowicach
Œl¹skich (dalej PWiK), polegaj¹cego na:
- nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku dostawy wody poprzez stwarzanie uci¹¿liwych warunków
- zawarciu umowy o dostawê wody, przynosz¹cej PWiK „Delfin“ Sp. z o.o. nieuzasadnione korzyœci
za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazania zaniechania jej stosowania.
UZASADNIENIE
Aby w sposób przewidziany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli poprzez wydanie decyzji, udzieliæ odpowiedzi
na zarzuty i pytania Wnioskodawcy, a zw³aszcza: czy PWiK, wstrzymuj¹c dostawê wody naruszy³o przepisy tej ustawy, konieczne
by³oby uprzednie wszczêcie i przeprowadzenie postêpowania antymonopolowego. Zaœ warunkiem wszczêcia postêpowania
w oparciu o ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów jest m.in. wstêpna kwalifikacja wniosku jako sprawy, w której zosta³
naruszony interes publicznoprawny, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy.
Przepis ten stanowi bowiem, ¿e ustawa ma zastosowanie, gdy wymaga tego interes publiczny. Powy¿sze sformu³owanie
przes¹dza o wy³¹czeniu mo¿liwoœci podejmowania przez organ antymonopolowy dzia³añ w celu ochrony interesów indywidualnych.
Tak¹ interpretacjê potwierdza orzecznictwo S¹du Antymonopolowego - np. niepublikowane wyroki z dnia: 28.05.2001 r. sygn. akt XVII
Ama 82/00, 4.07.2001 r. sygn. akt XVII Ama 108/00, 30.05.2001 r. sygn. akt XVII Ama 80/00, 6.06.2001 r. XVII Ama 78/00 - gdzie
S¹d wyraŸnie podkreœla pojêcie interesu publicznego jako „dotycz¹cego ogó³u“, a nie tylko okreœlonej grupy, czy tym bardziej interesu
indywidualnego podmiotu. Takie samo stanowisko wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 29.05.2001 r. sygn. akt I CKN
1217/98, stwierdzaj¹c, ¿e „ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny, zatem jej celem jest s³u¿enie interesom
publicznym. Ingeruje, gdy w wyniku pewnych ogólnych zjawisk zagro¿ona jest sama instytucja konkurencji. Nie odnosi siê do roszczeñ
indywidualnych (...)“.
Nale¿y stwierdziæ zatem, ¿e nie ka¿de naruszenie prawa w stosunkach cywilnoprawnych kwalifikuje sprawê do postêpowania
w trybie ww. ustawy. Zawsze decyduje o tym naruszenie przez przedsiêbiorcê, w nastêpstwie stosowania praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê, interesu publicznoprawnego. Ochrona wolnej konkurencji dokonuje siê bowiem w interesie publicznym, a wiêc co do zasady - odmiennie ni¿ to ma miejsce w postêpowaniu cywilnym, ukierunkowanym na ochronê praw podmiotowych stron
stosunków umownych. Postêpowanie w trybie ustawy antymonopolowej ma za swój przedmiot ochronê interesu
publicznoprawnego, a ma to miejsce wtedy, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku
i gdy naganne zachowanie podmiotu wynika z jego si³y rynkowej, czyli - w sprawach antymonopolowych - z nadu¿ycia pozycji
dominuj¹cej. W analizowanym wypadku ¿adna z tych okolicznoœci nie ma miejsca. Przede wszystkim wymagania PWiK stawiane
Wnioskodawcy w celu zawarcia umowy o dostawê wody nie s¹ pochodn¹ nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, lecz niezbêdnymi
czynnoœciami, które musi wype³niæ druga strona przy zawieraniu tego rodzaju umów. Nie mo¿na ich natomiast kwalifikowaæ w ¿adnym
wypadku jako praktyki monopolistycznej. A skoro sprawa ma charakter indywidualny, zaœ postêpowanie PWiK nie jest przejawem
praktyki monopolistycznej, to z powodu braku naruszenia interesu publicznoprawnego, nie mo¿e byæ rozstrzygniêta na gruncie ustawy
antymonopolowej przed Prezesem Urzêdu.
Niniejsza sprawa dotyczy wiêc indywidualnego sporu na tle zaprzestania dostaw wody, zawarcia umowy o dostawê wody oraz
przy³¹czenia budynku mieszkalnego w Olbrachcicach 20 do sieci wodoci¹gowej nale¿¹cej do PWiK, co powoduje, ¿e nie jest zagro¿ony
interes publicznoprawny, chroniony przez ustawê antymonopolow¹ w art. 1.
Powy¿sze stanowisko polegaj¹ce na braku stwierdzenia, ¿e zosta³ naruszony interes publicznoprawny, powoduje, i¿ nie zachodzi
w niniejszej sprawie koniecznoœæ prowadzenia postêpowania, które musia³oby zostaæ wszczête z urzêdu, gdy Wnioskodawca
nie nale¿y do grupy podmiotów wymienionych w art. 84 ust. 1 ustawy, jako legitymowanych czynnie do wszczêcia postêpowania
(tak S¹d Antymonopolowy w niepubl. wyroku z dnia 6 wrzeœnia 2000 r. sygn. akt XVII Ama 73/99).[…]
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DECYZJA
z dnia 30 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Stena Metall Sp. z o.o. w Warszawie
nad Przedsiêbiorstwem Przerobu Z³omu Metali H. K. Z³omet Sp. z o.o. w Swarzêdzu
(Nr DDP-56/2001)
Na podstawie art.17 w zwi¹zku z art.12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodê na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na zamiarze przejêcia
bezpoœredniej kontroli przez Stena Metall Sp. z o.o. w Warszawie nad Przedsiêbiorstwem Przerobu Z³omu Metali H. K. Z³omet Sp. z o.o.
w Swarzêdzu, poprzez nabycie 100% udzia³ów tej Spó³ki[…]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik 2001 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Decyzja z dnia 2.08.2001 r. (nr DDF-44/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
„Top-Farms“ Sp. z o.o. w Poznaniu nad „Gros Farmy i M³yny“ Sp. z o.o. w Poznaniu (publ.- poz. 68 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 2.08.2001 r. (nr DDP-32/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez CentrozapOdlewnie Rur S.A. w Katowicach nad Stalexport Odlewnia Rur S.A. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim (publ.- poz. 69 w niniejszym
nr Dziennika)
Decyzja z dnia 2.08.2001 r. (nr DDP-31/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Deutsche
Asphalt GmbH w Niemczech nad Dromex Construction Sp. z o.o. w Warszawie (publ.- poz. 70 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 2.08.2001 r. (nr RBG-36/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Warmiñsko-Mazurskiego
Stowarzyszenia Odbiorców Energii Cieplnej, Gazu, Energii Elektrycznej i Wody KONSUMENT w Olsztynie przeciwko Miejskiemu
Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Decyzja z dnia 2.08.2001 r. (nr RBG-31/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Nakle n. Noteci¹ przeciwko PKP S.A. Odzia³ Gospodarki Mieszkaniowej w Bydgoszczy
Decyzja z dnia 3.08.2001 r. (nr DDP-34/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Deutsche
Asphalt GmbH w Niemczech nad Dromex Quarry Sp. z o.o. w Mi³oszowie k. Strzelina (publ.- poz.71 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 3.08.2001 r. (nr DDP-33/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Pol-Mot Holding S.A.
w Warszawie udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym Daewoo Motor Polska Sp. z. o.o. w Lublinie (publ.- poz. 72
w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 3.08.2001 r. (nr RWA-35/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorców:
Henryka Krajewskiego, Teresy Domañskiej, Ma³gorzaty Sumary, Anny Brzeziñskiej, El¿biety Krzysztoforskiej, Andrzeja Juszczyka
przeciwko Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych w Warszawie
Decyzja z dnia 3.08.2001 r. (nr RGD-24/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Miros³awa Tymorka ze Szczecina przeciwko Energetyce Szczeciñskiej S.A. w Szczecinie
Decyzja z dnia 7.08.2001 r. (nr DDI-40/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku WEB Corporation Polska
Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie
Decyzja z dnia 10.08.2001 r. (nr DDF-45/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Stinnes AG w Niemczech nad Holand Chemical International N.V. w Holandii (publ.- poz. 73 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 10.08.2001 r. (nr DDI-41/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Polsat S.A. w Warszawie
przeciwko Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 12.08.2001 r. (nr DDF-47/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Computer Associates Poland Jv Corporation w USA nad Internsoft S.A. w Warszawie (publ. - poz. 74 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 14.08.2001 r. (nr DDP-35/01) o zakazie dokonania koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na przejêciu
bezpoœredniej kontroli przez Krakowsk¹ Fabrykê Kabli S.A. w Krakowie nad Elektrim Kable S.A.
Decyzja z dnia 14.08.2001 r. (nr RGD-28/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Zachodniopomorskiej Regionalnej Izby Aptekarskej w Szczecinie przeciwko Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie
Chorych w Szczecinie
Decyzja z dnia 14.08.2001 r. (nr DDF-48/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Santa Lina S.A. we Francji nad Poznañskimi Zak³adami Przemys³u Spirytusowego „POLMOS“ S.A. w Poznaniu (publ.- poz.75
w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 14.08.2001 r. (nr RGD-25/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku „ZAWISZA“ Sp. z o.o. w Œwinoujœciu przeciwko BROWAR Bosman Szczecin S.A. w Szczecinie (publ.- poz. 76
w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 14.08.2001 r. (nr DDF-49/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie stosowania porozumieñ cenowych przez
Europey Forum Polska w Warszawie, Visa Forum Polska w Warszawie oraz Citibank S.A. w Warszawie
Decyzja z dnia 14.08.2001 r. (nr RKR-16/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiêbiorców, polegaj¹cej na utworzeniu przez
EMAX w Poznaniu i Miêdzykomunaln¹ Spó³kê Akcyjn¹ MUNICIPIUM S.A. w Warszawie, EMCom Sp. z o.o. w Tarnowie (publ. - poz
77 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 17.08.2001 r. (nr RPZ-17/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Henryka
Wieczorkowskiego prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Handlowo-Produkcyjny GLAZBUD we Wroc³awiu
akcji Fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (publ. - poz. 78 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 20.08.2001 r. (nr RBG-32/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Federacji Konsumentów Rady Klubu w Bydgoszczy przeciwko Gminie Bydgoszcz (publ.- poz.79 w niniejszym nr Dziennika)
Decyzja z dnia 20.08.2001 r. (nr DDI-42/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez Deutsche Teleksom AG w Niemczech udzia³ów Polish Phonestat Sp. z o.o. w O¿arowie Mazowieckim
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23. Decyzja z dnia 21.08.2001 r. (nr DDF-51/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Period
Ricard S.A. we Francji kontroli nad Seagram Holding - und Handelsgesselschaft Gmbh w Niemczech (publ.- poz. 80 w niniejszym
nr Dziennika)
24. Decyzja z dnia 21.08.2001 r. (nr DDF-50/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ady
Magnetyzowe „ROPCZYCE“ S.A. w Ropczycach nad „MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa“ S.A. w Krakowie (publ.- poz. 81
w niniejszym nr Dziennika)
25. Decyzja z dnia 23.08. 2001 r. (nr DDP-40/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez M.R. pe³ni¹cego
funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach, funkcji cz³onka Zarz¹du
w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie (publ.- poz. 82 w niniejszym nr Dziennika)
26. Decyzja z dnia 23.08.2001 r. (nr DDP-39/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez R.P. pe³ni¹cego
funkcjê cz³onka Zarz¹du w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie funkcji cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u
Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach (publ.- poz. 83 w niniejszym nr Dziennika)
27. Decyzja z dnia 23.08.2001 r. (nr DDP-38/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez E.M., pe³ni¹cego
funkcjê cz³onka Zarz¹du w Lafgare Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie, funkcji cz³onka Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u
Gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach (publ.- poz. 84 w niniejszym nr Dziennika)
28. Decyzja z dnia 23.08.2001 r. (nr DDP-37/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ady
Chemiczne i Tworzyw sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie nad Elana S.A. w Toruniu. (publ.- poz. 85 w niniejszym
nr Dziennika)
29. Decyzja z dnia 23.08.2001 r. (nr DDP-36/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego przedsiêbiorcy
PN. Beton Towarowy Komfort Sp. z o.o. w Zgorzelcu przez TBG Transportbeton Zittau Gmbh & Co. Kg
w Niemczech oraz Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego „Comfort“ Sp. z o.o. w Zgorzelcu (publ.- poz. 86 w niniejszym nr Dziennika)
30. Decyzja z dnia 24.08.2001 r. (nr RBG-33/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Inowrc³awiu przeciwko Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie
31. Decyzja z dnia 24.08.2001 r. (nr DDP-41/01) o na³o¿eniu kary za niezg³oszenie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe FS Holding Korporacjê Finansowo-Przemys³ow¹ w Lublinie akcji w podwy¿szonym kapitale
Herbapol-Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku
32. Decyzja z dnia 24.08.2001 r. (nr RPZ-18/01) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie
33. Decyzja z dnia 24.08.2001 r. (nr DDP-42/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe FS Holding Korporacjê Finansowo-Przemys³ow¹ w Lublinie akcji Herbapol-Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku (publ.- poz. 87
w niniejszym nr Dziennika)
34. Decyzja z dnia 24.08.2001 r. (nr DDF-52/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji w Warszawie przeciwko Visa International Service w USA, New Pastel i Europey International S.A. w Belgii,
Waterloo oraz bankom dzia³aj¹cym w ramach porozumienia remitentów
35. Decyzja z dnia 24.08.2001 r. (nr DDI-44/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez EETEK
Sp. z o.o. w Nikozji nad Elektrociep³owni¹ Mielec Sp. z o.o. w Mielcu. (publ. - poz. 88 w niniejszym nr Dziennika)
36. Decyzja z dnia 27.08.2001 r. (nr RLU-21/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów Bia³ej Podlaskiej przeciwko Lubelskim Zak³adom Energetycznym Lubzel S.A.
w Lublinie
37. Decyzja z dnia 27.08.2001 r. (nr RLU-20/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Gminy Wysokie Mazowieckie przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie - Odzia³
Zak³ad Gazowniczy w Bia³ymstoku
38. Decyzja z dnia 28.08.2001 r. (nr RGD-24/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie stosowania praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê z wniosku Gminy Miasta Gdañsk przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie
39. Decyzja z dnia 28.08.2001 r. (nr RBG-34/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Spó³dzielni
Mieszkaniowej SIM w Bydgoszczy przeciwko Komunalnemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
40. Decyzja z dnia 2.09.2001 r. (nr RKR-18/01) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Krzysztofa Janika - w³aœciciela Zak³adu Miêsnego „JANIPEK“ w Trzebownisku przeciwko Gminie Trzebownisko.
41. Decyzja z dnia 4.09.2001 r. (nr RBG-35/2001) o niestwierdzeniu stosowaniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Hotel „Centralny“ M.E. w Bydgoszczy przeciwko Komunalnemu Przedsiêbiorstwu Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
42. Decyzja z dnia 4.09.2001 r. (nr DDF-53/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu bezpoœredniej kontroli
przez Lohman & Co. AG w Niemczech nad Drobimex-Heintz Sp. z o.o. w Szczecinie (publ. - poz. 89 w niniejszym nr Dziennika)
43. Decyzja z dnia 4.09.2001 r. (nr DDI-51/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Compagne Generale des Communions S.A. we Francji nad Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Warszawie (publ. - poz. 90 w niniejszym
nr Dziennika)
44. Decyzja z dnia 6.09.2001 r. (nr DDP-43/01) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu
Mostostal Zabrze-Holding S.A. w Zabrzu i PIA PIASECKI S.A. w Kielcach
45. Decyzja z dnia 6.09.2001 r. (nr RLU-17/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Dziennikarskiego „Panorama“ w Lublinie przeciwko „Ruch“ S.A. w Warszawie
46. Decyzja z dnia 7.09.2001 r. (nr RKT-30/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Spó³dzielniê Obrotu Towarowego Przemys³u Mleczarskiego w Bia³ymstoku nad „SEMAKO“ Mleczarsk¹
Spó³dzielni¹ Pracy w Chorzowie
47. Decyzja z dnia 10.09.2001 r. (nr RPZ-19/01) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku W.K. - w³aœciciela przedsiêbiorstwa „KOMA Export -Import“ w M³awie przeciwko Wielkopolskiej Izbie Aptekarskiej
w Poznaniu
48. Decyzja z dnia 10.09.2001 r. (DDI-45/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Sydkraft Aktiebolag
w Szwecji udzia³ów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie (publ. - poz. 91 w niniejszym nr Dziennika)
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49. Decyzja z dnia 10.09.2001 r. (nr DDP-44/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Waterloo
Projekt Limitem w Wielkiej Brytanii nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Burmah Castrol PLC w Wielkiej Brytanii, poprzez nabycie akcji
i maj¹tku nale¿¹cego do tej Spó³ki (publ.- poz. 92 w niniejszym nr Dziennika)
50. Decyzja z dnia 10.09.2001 r. (nr RWR-21/01) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Altver Solo Polska Sp. z o.o. Oddzia³
w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Lubsku
51. Decyzja z dnia 11.09.2001 r. (nr RWA-37/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Gminê Warszawa - Centrum Zarz¹d Domów
Komunalnych Warszawa Œródmieœcie z tytu³u niewykonania wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Antymonopolowego
z dnia 23 czerwca 1999 r., sygn. akt XVII Ama 26/99
52. Decyzja z dnia 11.09.2001 r. (nr RWA-38/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Gminy Jêdrzejów
przeciwko Dalika Termika S.A w Warszawie
53. Decyzja z dnia 11.09.2001 r. (nr RWR-22/01) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie
54. Decyzja z dnia 12.09.2001 r. (nr RKT-31/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku „Castorama Polska“ Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Gminie Katowice
55. Decyzja z dnia 12.09.2001 r. (nr DDF-56/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy pod nazw¹ NAVO-Polska Grupa Dystrybucyjna w Tychach przez Mister Sp. z .o. w Tychach. F.H.U. Libra Sp. z o.o.
w Gdyni, P.P.H. Shah - Bob Sp. z o.o. we Wroc³awiu, PAMEX Sp. z o.o. w Kielcach (publ.- poz. 93 w niniejszym nr Dziennika)
56. Decyzja z dnia 12.09.2001 r. (nr DDF-55/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polspan
Sp. z o.o. w Szczecinku nad Alpex-Karlino S.A. w Warszawie (publ.- poz. 94 w niniejszym nr Dziennika)
57. Decyzja z dnia 12.09.2001 r. (nr DDF-46/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez GERMANOM S.A. w Grecji udzia³ów w EKO-CONTEL Sp. z o.o. w Warszawie
58. Decyzja z dnia 12.09.2001 r. (nr DDP-45/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy, maj¹cego siedzibê poza granicami Polski, przez BP p.l.c. w Wielkiej Brytanii oraz Solvay S.A w Belgii (publ.- poz. 95
w niniejszym nr Dziennika)
59. Decyzja z dnia 17.09. 2001 r. (nr DDP-46/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sandvik Invest
AB w Szwecji nad czêœciami innych przedsiêbiorców nale¿¹cych do Grup Mesto i Svedala (publ.- poz. 96 w niniejszym nr Dziennika)
60. Decyzja z dnia 17.09.2001 r. (nr DDI-46/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu
przez E.D.F. International we Francji kontroli nad Energie Baden-Würtenberg AG w Niemczech
61. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDI-47/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa „Mador“ Sp. z o.o.
w Krakowie przeciwko JMG Sport-Publishing Sp. z o.o. w Warszawie
62. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDP-51/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Fels-Werke GmbH w Niemczech nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ w Sitkówce k. Kielc, poprzez nabycie
akcji tej Spó³ki (publ.- poz. 97 w niniejszym nr Dziennika)
63. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDP-50/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o. w Sitkówce k. Kielc nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ w Sitkówce k.
Kielc, poprzez nabycie 80% akcji (publ.- poz. 98 w niniejszym nr Dziennika)
64. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDP-49/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
SMA Svenska Mineral AB w Szwecji nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc poprzez
nabycie ponad 50% akcji Spó³ki (publ.- poz. 99 w niniejszym nr Dziennika)
65. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDP-48/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Cementowniê „O¿arów“ S.A. w O¿arowie nad Zak³adami Przemys³u Wapienniczego „Trzuskawica“ S.A. w Sitkówce k. Kielc,
poprzez nabycie ponad 50% akcji Spó³ki (publ.- poz. 100 w niniejszym nr Dziennika)
66. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDP-47/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ad
Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT“ S.A. w Bochni nad Fabryk¹ Narzêdzi „ KuŸnia“ S.A. w Su³kowicach, poprzez nabycie
akcji tej Spó³ki w iloœci powoduj¹cej osi¹gniêcie ponad 50% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (publ.- poz. 101
w niniejszym nr Dziennika)
67. Decyzja z dnia 18.09.2001 r. (nr DDF-58/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Caisse Nationale de Credit Agricole S.A. we Francji kontroli nad Europejskim Funduszem Leasingowym we Wroc³awiu (publ.- poz. 102
w niniejszym nr Dziennika)
68. Decyzja z dnia 21.09.2001 r. (nr DDF-59 /2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na
przejêciu kontroli przez DAPA-Companhia Portuguesa de Supermercador S.A. w Portugalii nad BILLA POLEN Sp. z o.o.
w Warszawie
69. Decyzja z dnia 23.09.2001 r. (nr RPZ-23/01) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Poznaniu przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.
70. Decyzja z dnia 24.09.2001 r. (nr RLU-22/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencje w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej „Cukrownik“ w Werbkowicach przeciwko Gminie Werbkowice
oraz Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Werbkowicach
71. Decyzja z dnia 24.09.2001 r. (nr RBG-37/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Nowym Mieœcie Lubawskim przeciwko Miejskiemu Zak³adowi Komunalnemu w Nowym Mieœcie Lubawskim
72. Decyzja z dnia 25.09.2001 r. (nr RBG-38/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Spó³dzielni Mieszaniowej
„Po³udnie“ we W³oc³awku przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we W³oc³awku
73. Decyzja z dnia 25.09.2001 r. (nr RWR-23/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Telewizji Kablowej VECTRA S.A. w Elbl¹gu przeciwko UPC Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Warszawie
74. Decyzja z dnia 26.09.2001 r. (nr RPZ-20/2001) o uznaniu praktyki stosowanej przez Poznañskie Konsorcjum Agencji Nieruchomoœci
„RealNet“ Sp. z o.o. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê (publ. - poz. 103 w niniejszym nr Dziennika)
75. Decyzja z dnia 28.09.2001 r. (nr DDI-49/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polskie
Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. w Warszawie nad Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym S.A. w Warszawie, poprzez
nabycie akcji (publ.- poz. 104 w niniejszym nr Dziennika)
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76. Decyzja z dnia 28.09.2001 r. (nr RWA-40/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Miros³awa
Puco³owskiego prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Warszawie przeciwko Zarz¹dowi Terenów Publicznych WarszawaŒródmieœcie Gmina Warszawa-Centrum
77. Decyzja z dnia 28.09.2001 r. (nr DDI-52/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Agora S.A. w Warszawie
przeciwko Zarz¹dowi Miasta Sto³ecznego Warszawy
78. Decyzja z dnia 30.09.2001 r. (nr DDF-64/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
APOLLO-OPTIK GmbH & Co. KG. w Niemczech nad Vision Express Polska Sp. z o.o. w Warszawie (publ.- poz. 105 w niniejszym
nr Dziennika)
79. Decyzja z dnia 1.10.2001 r. (nr DDI-50/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu wspólnego
przedsiêbiorcy Chemkol Sp. z o.o. w Kêdzierzynie KoŸle przez Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. w Gliwicach oraz Zak³ady
Azotowe „Kêdzierzyn“ S.A. w Kêdzierzynie KoŸle (publ.- poz. 106 w niniejszym nr Dziennika)
80. Decyzja z dnia 2.10.2001 r. (nr RWR-24/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Energetycznego „MERITUM“ Sp. z o.o. w Legnicy przeciwko Legnickiemu Przedsiêbiorstwu
Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Legnicy
81. Decyzja z dnia 2.10.2001 r. (nr RKR-18/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê przez Gminê
Trzebownisko (publ. - poz. 107 w niniejszym nr Dziennika)
82. Decyzja z dnia 3.10.2001 r. (nr RBG-40/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Henryka Kucharczaka
prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Produkcyjno Handlowy „MATBUD“ w Pakoœci przeciwko
Przedsiêbiorstwu Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Inowroc³awiu
83. Decyzja z dnia 4.10.2001 r. (nr DDF-60/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Eureko
B.V. w Holandii nad Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ w Warszawie (publ.- poz. 108 w niniejszym nr Dziennika)
84. Decyzja z dnia 4.10.2001 r. (nr RBG-41/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Danuty
Badysiak prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazwa Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „Hades“ w Biskupcu przeciwko Gra¿ynie
Kaczmarek, prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „Market“ w Biskupcu i Zak³adowi
Patologii i Medycyny S¹dowej oraz Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu
85. Decyzja z dnia 5.10.2001 r. (nr DDI-53/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Regionalnych Sieci
Telekomunikacyjnych „El-Net“ S.A. w Warszawie przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie.
86. Decyzja z dnia 8.10.2001 r. (nr RKT-32/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Pszczynie przeciwko Górnoœl¹skiemu Zak³adowi Energetycznemu S.A. w Gliwicach
87. Decyzja z dnia 8.10.2001 r. (nr RLU-23/2001) o uznaniu praktyki stosowanej przez Zamojsk¹ Korporacjê Energetyczn¹ S.A.
w Zamoœciu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
88. Decyzja z dnia 8.10.2001 r. (nr RPZ-21/01) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Gminnej Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska“ w Kluczach przeciwko Jeromino Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu
89. Decyzja z dnia 9.10.2001 r. (nr RWA-41/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa“ przeciwko Warszawskiemu Rolno-Spo¿ywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A.
w Broniszach (publ.- poz.109 w niniejszym nr Dziennika)
90. Decyzja z dnia 9.10.2001 r. (nr RBG-42/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Anny i Czes³awa ¯uk
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹: „AARON“ Kompleksowe Us³ugi Pogrzebowe w Olsztynie przeciwko Ewie
i Zbigniewowi Pszczó³kowskim prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Zak³ad Us³ug Pogrzebowych „HADES“ w Olsztynie
91. Decyzja z dnia 10.10.2000 r. (nr R£O-18/2001) o uznaniu praktyki stosowanej przez podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ w formie
korporacji tzw. „radio taxi” w £odzi za ograniczaj¹c¹ konkurencjê (publ.- poz.110 w niniejszym nr Dziennika)
92. Decyzja z dnia 11.10.2001 r. (nr DDP- 53/01) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Eads Construcciones Aeronauticas S.A. w Hiszpanii nad Pañstwowymi Zak³adami Lotniczymi „Warszawa - Okêcie“ S.A.
w Warszawie (publ.- poz. 111 w niniejszym nr Dziennika)
93. Decyzja z dnia 12.10.2001 r. (nr RPZ-22/01) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹ca konkurencjê w sprawie z wniosku Zbigniewa
£awniczaka - w³aœciciela Firmy „Eko Tech“ w Ro¿nowie gm. Oborniki przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach.
94. Decyzja z dnia 12.10.2001 r. (nr RBG-46/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencje w sprawie
z wniosku Waldemara Hamerlika prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Us³ugi Transportowe przeciwko Zak³adowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Sêpolnie Krajeñskiem oraz Gminie Sêpolno Krajeñskie
95. Decyzja z dnia 12.10.2001 r. (nr DDF-61/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez osobê pe³ni¹ca
funkcjê cz³onka zarz¹du w Accor Polska Sp. z o.o., Hotek Polska Sp. z o.o. i Hekom-Hotele Ekonomiczne S.A. funkcji cz³onka
Rady Nadzorczej Orbis S.A. w Warszawie (publ.- poz. 112 w niniejszym nr Dziennika)
96. Decyzja z dnia 12.10.2001 r. (nr RLU-24/2001) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe
LTL Sp. z o.o. w Bia³ymstoku z tytu³u niewykonania w terminie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców,
polegaj¹cego na utworzeniu przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe ,,LTL “ Sp. z o.o. w Bia³ymstoku oraz
Petro - Oil Sp. z o.o. w Krakowie nowego przedsiêbiorcy pod nazw¹ Petro - Oil Podlaskie Centrum Sprzeda¿y Sp. z o.o.
w Bia³ymstoku (publ.- poz. 113 w niniejszym nr Dziennika)
97. Decyzja z dnia 15.10.2001 r. (nr RBG-44/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku E.Czy¿a, P.Bieleñ
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod naw¹ „Lemar“ spó³ka jawna przeciwko Toruñskim Zak³adom Materia³ów
Opatrunkowych S.A. w Toruniu
98. Decyzja z dnia 16.10.2001 r. (nr DDI-54/2001) o odmowie wszêczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
Marketingu Bezpoœredniego w Warszawie przeciwko Pañstwowemu Przedsiêbiorstwu U¿ytecznoœci Publicznej „Poczta Polska“
w Warszawie
99. Decyzja z dnia 16.10.2001 r. (nr DDP-54/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez G.J.G. i B.J.B.
funkcji cz³onków Rady Nadzorczej w Zak³adach Przemys³u gipsowego „Dolina Nidy“ S.A. w Gackach (publ. - poz. 114 w niniejszym
nr Dziennika)
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100.Decyzja z dnia 16.10.2001 r. (nr RWR-26/2001) o uznaniu praktyki stosowanej przez Adama Krauze Edwarda Ratyñskiego
i Andrzeja Mindewicza - wspólników Posnet s.c. Systemy Kas Fiskalnych w Warszawie oraz jego przedstawicieli regionalnych
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê (publ.- poz. 115 w niniejszym nr Dziennika)
101.Decyzja z dnia 17.10.2001 r. (nr DDI-55/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Po³udniowego
Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach z Zespo³em Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a S.A. w Bielsku Bia³ej (publ.- poz. 116
w niniejszym nr Dziennika)
102.Decyzja z dnia 18.10. 2001 r. (nr R£O-19/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Wszechnicy
Œwiêtokrzyskiej w Kielcach przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
103.Decyzja z dnia 19.10.2001 r. (nr RLU-26/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej
Tomaszów Lubelski przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim (publ. - poz. 117 w niniejszym nr Dziennika)
104.Decyzja z dnia 19.10. 2001 r. (nr R£O-20/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Krzysztofa
Michalca prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Handlowo-Us³ugowa „Malpol“ Zak³ad Pracy Chronionej
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim przeciwko Gminie Ostrowiec Œwiêtokrzyski
105.Decyzja z dnia 22.10.2001 r. (nr RBG-46/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Che³m¿y oraz Przedsiêbiorstwa Handlu Hurtowego
„FARMPOL“ Sp. z o.o. w Gdyni przeciwko Brun-Pol Pomorze Kujawy Sp. z o.o. w Toruniu
106.Decyzja z dnia 23.10.2001 r. (RWR-27/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku S.P przeciwko gminie Lubin
107.Decyzja z dnia 26.10.2001 r. (nr RBG-47/2001) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Janusza i Urszuli Suskich
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu us³ug pogrzebowych we W³oc³awku przeciwko Szpitalowi
Wojewódzkiemu oraz Andrzejowi Kazimierskiemu i Janowi Jedrzejewskiemu prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Zak³ad Us³ugowo-Handlowy „GRANIT“ s.c. we W³oc³awku
108.Decyzja z dnia 29.10.2001 r. (nr DDF-63/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Krat
Foods Polska Sp. z .o.o. w Warszawie nad Stollweck Polska Sp. z o.o. w Jankowicach (publ. - poz.118 w niniejszym nr Dziennika)
109.Decyzja z dnia 29.10.2001 r. (nr RWR-28/2001) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Wód i Kanalizacji „DELFIN“ Sp. z o.o. w Z¹bkowicach Œl¹skich (publ. - poz 119 w niniejszym nr Dziennika)
110.Decyzja z dnia 30.10.2001 r. (nr DDP-56/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu bezpoœredniej
kontroli przez Stena Metall Sp. z o.o. w Warszawie nad Przedsiêbiorstwem Przerobu Z³omu Metali H.K Z³omet Sp. z. o.o.
w Swarzêdzu (publ.- poz. 120 w niniejszym nr Dziennika)
111.Decyzja z dnia 31.10.2001 r. (nr RPZ-24/2001) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
Stowarzyszenia U¿ytkowników Oœrodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie przeciwko Gminie i Miastu Witkowo
112.Decyzja z dnia 31.10.2001 r. (nr RKT-33/2001) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
12 wrzeœnia 2001 r. nr RKT-31/2001
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WYROK
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Ma³opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 114/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2001 r. w Warszawie sprawy z powództwa
Ma³opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany:
Ma³opolska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym
1. oddala odwo³anie
2. zas¹dza od Ma³opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie na rzecz
a) Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 900 z³. (dziewiêæset z³.) tytu³em kosztów
postêpowania,
b) Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie kwotê 900 z³ (dziewiêæset z³) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 29.09.2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postêpowania
wszczêtego na wniosek zainteresowanej Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych stwierdzi³ stosowanie przez powoda
Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych i nakaza³ zaniechanie praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji
monopolistycznej w zakresie zawierania i finansowania umów o udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych
na terenie województwa ma³opolskiego poprzez podzia³ wykonuj¹cych te œwiadczenia przedsiêbiorców wed³ug kryterium
podmiotowego, zawieraniu „umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych przys³uguj¹cych ubezpieczonemu w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej“ w sposób powoduj¹cy uprzywilejowanie niektórych
œwiadczeniobiorców, przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków do rozwoju konkurencji na lokalnym rynku œwiadczeñ zdrowotnych.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Powód nie kwestionuje w swoim odwo³aniu ustalonego i opisanego w uzasadnieniu zaskar¿onej Decyzji stanu faktycznego ani
ustaleñ, ¿e przeprowadzony przez powoda konkurs na œwiadczenia zdrowotne w 2000 r. oraz jego póŸniejsza realizacja,
a w szczególnoœci warunki, ¿e kontrakt móg³ byæ zawarty wy³¹cznie w oparciu o listê ubezpieczonych deklaruj¹cych wybór lekarza oraz,
¿e œwiadczenia zdrowotne mia³y byæ realizowane kompleksowo, preferowa³y podmioty lekarskie i utrudnia³y dostêp do rynku
samodzielnym podmiotom pielêgniarskim.
Nie jest równie¿ kwestionowane przez powoda, ¿e posiada on pozycjê monopolistyczn¹ na rynku zawierania i finansowania umów
o udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych na terenie województwa ma³opolskiego, zaœ wskazane wy¿ej dzia³anie
wype³nia³o znamiona praktyk monopolistycznych okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
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Jedyny zg³oszony w odwo³aniu zarzut dotyczy jedynie ustalenia pozwanego, ¿e powód jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu art. 2
pkt 1 powo³anej wy¿ej ustawy.
Zarzut ten jest nietrafny. Stosownie do treœci art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z dnia 31 grudnia 2000 r.) za przedsiêbiorcê w rozumieniu jej przepisów uwa¿a siê podmiot w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958
i Nr 114, poz. 1193), a tak¿e osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, a tak¿e jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej,
organizuj¹c¹ lub œwiadcz¹c¹ us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o
dzia³alnoœci gospodarczej. Równie¿ zgodnie z art. 2 pkt 1 obowi¹zuj¹cej w dacie wydania decyzji 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.)
za przedsiêbiorcê uwa¿a siê osoby fizyczne i prawne, a tak¿e jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoœci prawnej, prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej,'
W ocenie S¹du Antymonopolowego kasy chorych w tym Ma³opolska Regionalna Kasa Chorych w pe³ni tej definicji odpowiada.
Zgodnie z art. 66. ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym kasy chorych maj¹ osobowoœæ
prawn¹. Ich dzia³alnoœæ polega zgodnie z art. 53 tej ustawy na zwieraniu umów o udzielanie œwiadczeñ ze œwiadczeniodawcami
posiadaj¹cymi uprawnienia do udzielania œwiadczeñ na podstawie odrêbnych przepisów. W wyniku zawartych umów ubezpieczony,
o ile chce korzystaæ z ubezpieczenia zdrowotnego zmuszony jest korzystaæ wy³¹cznie z us³ug œwiadczeniodawców us³ug medycznych,
którzy zawarli umowy z kas¹, co wprost wynika z art. 60 powo³anej wy¿ej ustawy.
Zawieraj¹c umowy ze œwiadczeniodawcami, kasy chorych tworz¹ strukturê organizacyjn¹, w której realizowane s¹ œwiadczenia objête
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Powszechny charakter tego ubezpieczenia i co za tym idzie powszechny charakter
œwiadczeñ zdrowotnych, œwiadczonych w jego ramach nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e s¹ to us³ugi o charakterze publicznym.
Powód, co jest bezsporne nie œwiadczy us³ug medycznych bezpoœrednio ani nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej jednak jest
on osob¹ prawn¹ organizuj¹c¹ us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej. Jest on zatem przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jak i obowi¹zuj¹cej w dacie wydania decyzji ustawy z dnia 24 lutego1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Z tych wzglêdów odwo³anie nale¿a³o oddaliæ wobec braku podstaw do jego uwzglêdnienia (art. 479 § 1 Kpc).[…]
123
WYROK
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Gminy Miasta Zambrów przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 94/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2001 r. w Warszawie sprawy z powództwa
Gminy Miasta Zambrów przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: A.M. o przeciwdzia³anie
praktykom monopolistycznym
1) uchyla decyzjê Nr 9/2000 z dnia 12.07.2000 r.
2) zas¹dza od Skarbu Pañstwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Gminy Miasta Zambrów kwotê 1.000 z³
(jeden tysi¹c) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 12.07.2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postêpowania
na wniosek zainteresowanego - Us³ug Komunalnych „B³ysk“ stwierdzi³ stosowanie przez Zarz¹d Miasta Zambrowa praktyki
monopolistycznej polegaj¹cej na odmowie wydania zainteresowanemu zezwolenia na sk³adowanie na wysypisku w Czerwonym
Borze odpadów komunalnych pochodz¹cych z terenu gmin nie zrzeszonych w Zambrowskim Zwi¹zku Gmin i braku jakichkolwiek
kryteriów dla przedsiêbiorcy staraj¹cego siê o wydanie takiego zezwolenia i nakaza³ zaniechanie tej praktyki. Zdaniem pozwanego
powy¿sze dzia³anie stanowi nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania i rozwoju konkurencji. Równoczeœnie pozwany na³o¿y³ na powoda karê pieniê¿n¹ w kwocie 26.154 z³.
Od decyzji tej powód wniós³ odwo³anie, wnosz¹c o jej uchylenie w ca³oœci i zarzuci³ naruszenie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, przez przyjêcie,
¿e Zarz¹d Miasta Zambrowa jest przedsiêbiorc¹, a ponadto, b³êdne przyjêcie, ¿e rynek lokalny ogranicza siê do wysypiska
w Czerwonym Borze a powód zajmuje pozycjê monopolistyczn¹.
Zdaniem skar¿¹cego w promieniu 50 km od Zambrowa istnieje 10 wysypisk, gdzie mo¿na ubiegaæ siê o zgodê na sk³adowanie
odpadów. Nadto, Zarz¹d Miasta Zambrowa nie jest osob¹ prawn¹ ani jednostka organizacyjn¹, lecz organem Gminy Miasta Zambrów.
Pozwany i zainteresowany wnieœli o oddalenie odwo³ania.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Trafny jest zarzut odwo³ania, ¿e Zarz¹d Miasta Zambrowa nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu 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.).
Stosownie do art. 2 pkt 1 tej ustawy przedsiêbiorcami s¹ osoby fizyczne i prawne, a tak¿e jednostki organizacyjne nie maj¹ce
osobowoœci prawnej, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci
publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej.
Definicjê tê powtarza przepis art. 4 pkt 1 obowi¹zuj¹cej aktualnie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r.).
Jak s³usznie zauwa¿y³ skar¿¹cy Zarz¹d Miasta Zambrowa bêd¹cy zarz¹dem gminy nie odpowiada wskazanej definicji.
Zarz¹d gminy jest zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z pózn. zm.) organem,
posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ gminy. Jako organ, zarz¹d dzia³a w imieniu i na rzecz gminy a nie we w³asnym.
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Dodatkowo podnieœæ nale¿y, ¿e sam zarz¹d gminy, jako organ osoby prawnej nie ma tak¿e statusu strony w postêpowania
administracyjnym. Zgodnie bowiem z art. 28 Kpa stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie
albo kto ¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes prawny lub obowi¹zek. Dzia³anie organu osoby prawnej dotyczy interesu
prawnego lub obowi¹zku samej osoby prawnej a nie jej organu, a zatem stron¹ postêpowania administracyjnego mo¿e byæ osoba
prawna, a nie jej organ.
Wydanie decyzji przeciwko osobie nie bêd¹cej stron¹ poci¹ga za sob¹ jej niewa¿noœæ zgodnie z art. 156 § 1 pkt 4 Kpa. Przy tej okazji
podnieœæ nale¿a³o, ¿e podmiot okreœlany jako Us³ugi Komunalne „B³ysk“ bêd¹cy wnioskodawc¹ wszczynaj¹cym postêpowania
antymonopolowe nie posiada osobowoœci prawnej ani nie posiada przymiotu wystêpowania pod firm¹. Nie mo¿e on te¿ byæ
z powy¿szych wzglêdów stron¹ w postêpowaniu administracyjnym. Status strony ma A.M., który prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹
u¿ywa dla swojego przedsiêbiorstwa nazwy Us³ugi Komunalne „B³ysk“.
Trafny jest tak¿e zarzut powoda, bezpodstawnego ograniczenia rynku lokalnego do wysypiska w Czerwonym Borze. Zgodnie z art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie terytorialnym prowadzenie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest zadaniem
w³asnym gminy, które mo¿e ona realizowaæ samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami. Gmina ma zatem prawo odmówiæ
przyjmowania na sk³adowisko odpadów spoza gminy (lub gmin realizuj¹cych to zadanie wspólnie). Mo¿e równie¿ godziæ siê
na przyjmowanie odpadów z jej terenu w pe³nym lub okreœlonym zakresie. Sk³adowanie odpadów ze swojego terenu nale¿y bowiem
do gminy, z której odpady te pochodz¹ i od tej w³aœnie gminy przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê wywozem odpadów ma prawo ¿¹daæ
ich przyjêcia.
Udzielanie zgody na sk³adowanie odpadów lub odmowa ich przyjmowania nie jest prawem bezwzglêdnym i m.in. nie mo¿e ona
przeciwdzia³aæ konkurencji, stwarzaj¹c jednemu z podmiotów dzia³aj¹cych na rynku korzystniejsze warunki dzia³alnoœci.
W ocenie S¹du Antymonopolowego dopiero stwierdzenie istnienia nierównych warunków prowadzenia dzia³alnoœci przez
dzia³aj¹ce podmioty na skutek dzia³añ powoda mog¹ byæ podstaw¹ zarzutu przeciwdzia³ania powstaniu konkurencji.
Art. 113 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest wprawdzie nieprecyzyjny stanowi,
¿e postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów prowadzi siê na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Przepis ten nie okreœla w sposób wyraŸny
czy chodzi jedynie postêpowania administracyjne prowadzone przez organ antymonopolowy czy te¿ dotyczy to równie¿ postêpowañ
odwo³awczych.
Zdaniem S¹du Antymonopolowego treœæ dokonanych zmian nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e do postêpowañ odwo³awczych
zawis³ych przed dat¹ wejœcia w ¿ycie ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje siê przepisy
30
dotychczasowe. Dokonana zmiana dotyczy³a m.in. treœci dotychczasowego art. 479 Kpc reguluj¹cego zakres wniosków odwo³ania, a
28
wiêc jego elementu istotnego, znosz¹c w zastêpuj¹cym go przepisie art. 479 § 2 Kpc mo¿liwoœæ ¿¹dania uchylenia decyzji.
Powy¿sza zmiana odnosi³aby siê zatem ze skutkiem wstecznym do zawis³ych ju¿ postêpowañ odwo³awczych, zmuszaj¹c stronê
do zmiany ¿¹dania prawid³owo zg³oszonego w dacie wniesienia odwo³ania.
Poniewa¿ stosowanie prawa z moc¹ wsteczn¹ jest niedopuszczalne w œwietle art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
nale¿y uznaæ ¿e art.113 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odnosi siê jedynie do wszczêtych
postêpowañ administracyjnych.
34
Z tych wzglêdów zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o uchyliæ (art. 479 § 2 Kpc.).[…]
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WYROK
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 115/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zainteresowany: Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Katowicach o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym na skutek
odwo³ania Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
15 wrzeœnia 2000 r. Nr RKT 28/2000
1. uchyla Decyzjê Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15.09.2000 r. Nr RKT 28/2000
2. zas¹dza od Skarbu Pañstwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych
w Katowicach kwotê 1.900 z³ (jeden tysi¹c dziewiêæset) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RKT 28/2000 z dnia 15.09.2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania wszczêtego na wniosek zainteresowanej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Katowicach stwierdzi³ stosowanie
przez powoda Œl¹sk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych i nakaza³ zaniechanie praktyk monopolistycznych polegaj¹cych na nadu¿ywaniu pozycji
monopolistycznej w zakresie zawierania i finansowania umów o udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych
na terenie województwa œl¹skiego poprzez ustalanie warunków konkursu ofert na zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych w taki sposób, ¿e œwiadczenia pielêgniarek/po³o¿nych œrodowiskowo rodzinnych w³¹czono w sk³ad indywidualnej
lub grupowej praktyki lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie przewidziano w tym zakresie mo¿liwoœci
zawierania umów z grupowymi i indywidualnymi praktykami pielêgniarek/po³o¿nych œrodowiskowo rodzinnych, co oznacza³o
wyeliminowanie tej grupy zawodowej z konkursu.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Z treœci art. 24 ust. 1 z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.1319) jednoznacznie wynika,
¿e Prezes Urzêdu jest centralnym organem administracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów
(analogicznie art. 17 ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów).
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Równoczeœnie ustawa nie nadaje statusu organu administracji pañstwowej samemu urzêdowi i jego delegaturom. Stanowi¹ one
jedynie instytucjê, przy pomocy, której organ administracji realizuje swoje zadania. Analogiczne uregulowanie prawne zawiera³ art. 17
ust. 2 obowi¹zuj¹cej w dacie wydania decyzji 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.). Przepis art. 479 Kpc nie stanowi normy kompetencyjnej
i w zwi¹zku z tym, nie mo¿e byæ uwa¿any za upowa¿nienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ochrony konkurencji
i konsumentów przez delegatury UOKiK. Upowa¿nienia takiego nie zawiera równie¿ przepis art. 28 ust. 5 ustawy z 15.12.2000 r.,
bowiem za³atwianie spraw nie jest to¿same z wydawaniem decyzji administracyjnych, które ma prawo wydawaæ organ, któremu
przepis nada³ status organu administracji. ¯aden przepis nie przyzna³ ani w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym w dacie wydania
zaskar¿onej decyzji ani w obecnym, statusu organu administracji delegaturom UOKiK. Delegatury posiada³y status organu
administracji do 1 paŸdziernika 1996 r. i utraci³y go na podstawie art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw
normuj¹cych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496).
Art. 107 § 1 Kpc wymienia elementy, które musi zawieraæ decyzja administracyjna. S¹ to: oznaczenie organu administracji
publicznej, datê wydania, oznaczenie strony lub stron, powo³anie podstawy prawnej, rozstrzygniêcie, uzasadnienie faktyczne i prawne,
pouczenie, czy i w jakim trybie s³u¿y od niej odwo³anie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego osoby
upowa¿nionej do wydania decyzji.
Decyzja Nr RKT-28/2000 z dnia 15.07.2000 r. nie zawiera wszystkich wymienionych elementów, co s³usznie podnosi powód.
W szczególnoœci nie zawiera ona oznaczenia organu administracji publicznej ani podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska s³u¿bowego osoby upowa¿nionej do wydania decyzji. Dyrektor Delegatury podpisany pod decyzj¹ nie ma, bowiem prawa
samodzielnego podpisywania decyzji administracyjnych, bowiem nie pe³ni on funkcji organu. Mo¿e on jedynie dzia³aæ z umocowania
osoby pe³ni¹cej funkcjê organu, jednak w tym przypadku fakt dzia³ania z umocowania osoby uprawnionej do dzia³ania przez osobê
podpisan¹ pod decyzj¹ musi byæ wyraŸnie zaznaczony (vide Wyrok SN z 28.06.2000 r. sygn. III RN 189/99 opubl. OSNAP Nr 2 /2001,
poz. 248). Brak elementów istotnych decyzji powoduje jej niewa¿noœæ (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa).
Zwa¿yæ równie¿ nale¿a³o, ¿e ewentualne zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej nie jest przeszkod¹ dla wydania
decyzji stwierdzaj¹cej jej stosowanie i zakazuj¹cej jej stosowania. Wynika to z treœci art. 21 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.).
Art. l13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest wprawdzie nieprecyzyjny stanowi,
¿e postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów prowadzi siê na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Przepis ten nie okreœla w sposób wyraŸny
czy chodzi jedynie postêpowania administracyjne prowadzone przez organ antymonopolowy czy te¿ dotyczy to równie¿ postêpowañ
odwo³awczych.
Zdaniem S¹du Antymonopolowego treœæ dokonanych zmian nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e do postêpowañ odwo³awczych
zawis³ych przed dat¹ wejœcia w ¿ycie ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje siê przepisy
34
dotychczasowe. Dokonana zmiana dotyczy³a m.in. treœci dotychczasowego art. 479 Kpc reguluj¹cego zakres wniosków odwo³ania, a
34
wiêc jego elementu istotnego, znosz¹c w zastêpuj¹cym go przepisie art. 479 § 2 Kpc mo¿liwoœæ ¿¹dania uchylenia decyzji.
Powy¿sza zmiana odnosi³aby siê zatem ze skutkiem wstecznym do zawis³ych ju¿ postêpowania odwo³awczych, zmuszaj¹c stronê
do zmiany ¿¹dania prawid³owo zg³oszonego w dacie wniesienia odwo³ania.
Poniewa¿ stosowanie prawa z moc¹ wsteczn¹ jest niedopuszczalne w œwietle art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
nale¿y uznaæ, ¿e art. l13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odnosi siê jedynie do wszczêtych
postêpowañ administracyjnych, zaœ zawis³e przed dniem 1.04.2001 r. odwo³ania tocz¹ siê wed³ug dotychczasowych przepisów.
34
Z tych wzglêdów zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o uchyliæ (art. 479 § 2 Kpc).[…]
125
WYROK
z dnia 5 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 103/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy w dniu 5 wrzeœnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwo³ania
Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeciwdzia³anie praktykom
monopolistycznym na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 maja 2001 r.
Nr RWA 11/2000
1. zmienia pkt II decyzji Nr RWA 11/2000 Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 maja 2000 r. w ten
sposób, ¿e „II umarza postêpowanie administracyjne w sprawie z wniosku Gminy Brudzeñ Du¿y przeciwko Telekomunikacji
Polskiej S.A. o zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej poprzez
narzucanie uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych Telekomunikacji Polskiej S.A. nieuzasadnione korzyœci, a polegaj¹cej
na narzuceniu Gminie Brudzeñ Du¿y w umowie o realizacjê zadania inwestycyjnego warunku nieodp³atnego przejêcia sieci
telekomunikacyjnej wybudowanej przy udziale œrodków finansowych pochodz¹cych z bud¿etu Gminy,
2. oddala odwo³anie w pozosta³ej czêœci,
3. koszty postêpowania miêdzy stronami wzajemnie znosi.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RWA 11/2000 z dnia 26.05.2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. nakaza³
zaniechanie stosowania przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na nadu¿ywaniu
pozycji dominuj¹cej na rynku us³ug telekomunikacyjnych poprzez narzucanie w umowie o realizacjê zadania inwestycyjnego
uci¹¿liwego i przynosz¹cego nieuzasadnione korzyœci warunku umowy przewiduj¹cego nieodp³atne przejêcie na maj¹tek powoda sieci
telekomunikacyjnej wybudowanej przy udziale œrodków finansowych pochodz¹cych z bud¿etu zainteresowanej Gminy Budzeñ.
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Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e powód zajmuje na rynku us³ug telekomunikacyjnych pozycjê dominuj¹c¹.
Pozycja ta umo¿liwi³a powodowi, w ocenie pozwanego, narzucenie w umowie z dnia 19.12.1996 r. warunku zawartego
w § 5 przewiduj¹cego przekazanie nieodp³atne na jego rzecz sieci telekomunikacyjnej wykonanej ze œrodków zainteresowanej Gminy.
Warunek ten pozwany oceni³ jako uci¹¿liwy, bowiem przewiduj¹cy obowi¹zek, którego powód nie by³by w stanie wynegocjowaæ
w warunkach istnienia konkurencji. Warunek ten dawa³ powodowi nieuzasadnione korzyœci w postaci nieodp³atnego nabycia
wybudowanych ze œrodków Gminy urz¹dzeñ.
Powód wniós³ odwo³anie od tej czêœci decyzji domagaj¹c siê oddalenia ¿¹dania w zakresie nakazania Telekomunikacji Polskiej
zaniechania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na narzuceniu Gminie Brudzeñ Du¿y uci¹¿liwego warunku umowy oraz oddalenie
¿¹dania w zakresie obowi¹zku rozliczenia kwoty 58.565,24 z³., ewentualnie o uchylenie decyzji w tej czêœci. Powód zarzuci³ tak¿e
naruszenie przez powoda art. 21. ust. 1 ustawy poniewa¿ postêpowanie zosta³o wszczête 26.08.1999 r. a wiêc po up³ywie
ustawowego terminu od chwili stosowania praktyki i narzucenia uci¹¿liwego.
Zdaniem powoda nawet gdyby przyj¹æ, ¿e stosowa³ on praktykê monopolistyczn¹, to by³o to usprawiedliwione wzglêdami
techniczno-organizacyjnymi o których mowa w art. 6 ustawy. Dzia³ania powoda nie ogranicza³y konkurencji, zaœ zachowania obydwu
stron umowy (w tym partycypacja zainteresowanej w kosztach budowy) by³o ekonomicznie racjonalne z punktu widzenia wspólnego
celu - telefonizacji wsi.
Powód zarzuci³ tak¿e, ¿e pozwany nie rozpatrzy³ z nale¿yt¹ rzetelnoœci¹ materia³ów zwi¹zanych z programem „Telefonizacja wsi
bez ¿adnego telefonu“. Ponadto pozwany pos³u¿y³ siê uchwa³¹ nr 45/94, która by³a mu znana z urzêdu nie informuj¹c o tym strony,
co narusza³o art. 77 § 4 Kpa.
Ponadto powód zarzuci³ naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy bowiem decyzja nie okreœla sposobu rozliczenia kwoty 58.565,24 z³,
co powoduje jej niewykonalnoœæ. Nadto decyzja w tej czêœci wkracza w kompetencje s¹dów powszechnych dokonuj¹c rozliczenia
nale¿noœci cywilnoprawnych. Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³ co nastêpuje:
Jest bezspornym, ¿e w umowie z dnia 19.12.1996 r. narzucony zosta³ warunek, który pozwany uzna³ za uci¹¿liwy w rozumieniu art. 6
ust. l pkt 6 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.). Postêpowanie antymonopolowe zosta³o wszczête w dniu 26.08.1999 r., a zatem trafny jest w tej
sytuacji zarzut powoda, ¿e wszczêcie postêpowania antymonopolowego nast¹pi³o po up³ywie terminu wskazanego w art. 21 ust. 1
ustawy antymonopolowej.
W przypadku obydwu zarzucanych praktyk, pocz¹tek biegu terminu dla wszczêcia postêpowania antymonopolowego rozpoczyna
siê najpóŸniej w dacie zawarcia z umowy, w której narzucony zosta³ uci¹¿liwy warunek. Wymieniona praktyka odnosi siê bowiem
do dzia³ania polegaj¹cego na „narzucaniu“ a wiêc w formie niedokonanej. Zawarcie umowy powoduje, ¿e „narzucanie“ nie ma ju¿
miejsca bowiem uci¹¿liwy warunek sta³ siê elementem stosunku prawnego stron ( umowy).
Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e skutek w postaci up³ywu terminu przedawnienia wszczêcia postêpowania wyst¹pi³ przed wejœciem
w ¿ycie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), a zatem do niniejszego stanu
nie ma zastosowania przepis art. 68 tej ustawy przewiduj¹cy d³u¿szy termin.
W ocenie S¹du Antymonopolowego narzucanie przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. warunku umownego przewiduj¹cego nieodp³atne
przejêcie na swój maj¹tek sieci telekomunikacyjnej nie jest jeszcze samo przez siê warunkiem uci¹¿liwym. Z w³asnoœci¹ sieci
telekomunikacyjnej s¹ zwi¹zane zarówno korzyœci jak i ciê¿ary np. zwi¹zane z utrzymaniem i konserwacj¹ sieci. Ocena, czy warunek
umowny ma charakter uci¹¿liwy musi byæ dokonywana w oparciu o wszystkie postanowienia umowne. Uci¹¿liwy obowi¹zek mo¿e byæ
w dalszej czêœci umowy skompensowany ekwiwalentnymi korzyœciami.
Warunek umowny polegaj¹cy na nieodp³atnym przejêciu sieci telekomunikacyjnej mo¿na uznaæ za uci¹¿liwy w rozumieniu art. 5
ust. 1 pkt. 6 ustawy antymonopolowej tylko wówczas gdy w kontekœcie ca³ej umowy uzyskanej korzyœci nie towarzyszy ekwiwalentne
œwiadczenie wzajemne. Analogiczna sytuacja wystêpowaæ bêdzie, gdy w ten sposób rozliczane s¹ w sposób proporcjonalny straty
danego przedsiêwziêcia.
W rozpoznawanej sprawie Prezes UOKiK nie dokona³ ustaleñ pozwalaj¹cych na przyjêcie, ¿e powodowa Telekomunikacja Polska S.A.
narzuci³a Gminie Brudzeñ Du¿y uci¹¿liwe warunki umowy, a zw³aszcza jaka by³a relacja wzajemnych œwiadczeñ w kontekœcie rentownoœci
ca³ego przedsiêbiorstwa.
W ocenie S¹du Antymonopolowego nie ma ¿adnych podstaw do traktowania gminy w stosunkach umownych w sposób
odmienny. Fakt wykonywania przez gminê zadañ w³asnych nie oznacza, ¿e wstêpuj¹c w tym celu w stosunki cywilnoprawne ma byæ
traktowana inaczej ni¿ inne podmioty. Dotyczy do zw³aszcza partycypowania w korzyœciach i zasady ekwiwalentnoœci œwiadczeñ.
Wykonuj¹c zadania w³asne gmina mo¿e spe³niaæ œwiadczenia bez ekwiwalentu jednak nie jest to jej obowi¹zkiem.
Nie ma równie¿ znaczenia, sk¹d pochodz¹ œrodki, którymi dysponowa³a Gmina. Dotacje stanowi¹ jedno ze Ÿróde³ finansowania,
a sposób ich wykorzystania jest wy³¹czn¹ relacj¹ miêdzy dotuj¹cym a dotowanym. Fakt otrzymania przez zainteresowan¹ dotacji
z Ministerstwa £¹cznoœci na telefonizacjê nie oznacza obowi¹zku przekazania jej powodowi w formie finansowej lub rzeczowej.
Nie zak³ada³ tego równie¿ program „Telefonizacja wsi bez ¿adnego telefonu“, którego istnienie nie ma wp³ywu na ocenê dzia³ania
powoda z punktu widzenia stosowania praktyk monopolistycznych.
Z formalnego punktu widzenia trafny jest te¿ zarzut powoda naruszenia art. 77 § 4 Kpa przez nie poinformowanie strony o fakcie
znanym z urzêdu (uchwale nr 45/94), jednak okolicznoœæ ta nie mia³a, w ocenie S¹du, wp³ywu na tocz¹ce siê postêpowanie.
Nie s¹ natomiast trafne zarzuty naruszenia art. 8 ust. 1 ustawy poprzez nieokreœlenie sposobu rozliczenia kwoty 58.565,24 z³,
co powoduje jej niewykonalnoœæ i wkroczenie w kompetencje s¹dów powszechnych przez dokonanie rozliczenia nale¿noœci
cywilnoprawnych.
Prezes UOKiK na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów mia³ prawo okreœlenia warunków zaniechania stosowania praktyki. Sformu³owanie samego
obowi¹zku rozliczenia okreœlonej kwoty nie jest jej rozliczeniem. Rozliczenia dokonaæ maj¹ bowiem strony, w razie potrzeby równie¿
na drodze s¹dowej.
Nie ma zatem podstaw do uznania, ¿e pozwany wkroczy³ w kompetencje s¹du.
Wbrew twierdzeniom powoda zbêdne by³o okreœlanie sposobu tego rozliczenia, bowiem by³o oczywiste na podstawie ca³oœci
decyzji i jej uzasadnienia, ¿e chodzi o rozliczenie ekwiwalentu.[…]
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WYROK
z dnia 24 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Baltic Container Co Ltd w Gdyni przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
(Sygn. akt XVII Ama 119/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 24 wrzeœnia 2001 r. w Warszawie
sprawy z odwo³ania Baltic Container Lines Co Ltd (“BCL“) w Gdyni zainteresowani:
1. Finter Marine Sp. z o.o. w Gdyni,
2. MSC Poland Sp. z o.o. w Gdyni,
3. Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni,
4. Polskie Przedsiêbiorstwo Maklerskie Polfracht w Gdyni,
5. P&O Nedlloyd Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Oddzia³ w Gdyni,
6. Polska Zjednoczona Korporacja Ba³tycka Sp. z o.o. w Gdyni,
7. Scan Group Agencies Sp. z o.o. w Gdyni,
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Polski Zwi¹zek Spedytorów Miêdzynarodowych
w Gdyni o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym
na skutek odwo³ania Baltic Container Lines Co Ltd (“BCL“) w Gdyni od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencj i i Konsumentów
nr RGD 17/2000 z dnia 14 lipca 2000 r., sygn. akt RGD 532 - 1/99/00/CF
1) oddala odwo³anie,
2) zas¹dza od Baltic Container Lines Co Ltd (“BCL“) w Gdyni kwotê z³ 900 (dziewiêæset z³) tytu³em kosztów zastêpstwa
procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 14 lipca 2001 r. nr RGD 17/2000 Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji Konsumentów (“pozwany“)
po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego wszczêtego na wniosek Polskiego Zwi¹zku Spedytorów Miêdzynarodowych
w Gdyni, stwierdzi³ naruszenie przez Baltic Container Lines Co. Ltd w Gdyni (“powód“) przepisu art. 4 ust 1 ustawy o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 1999 Nr 52 poz. 547) poprzez zawarcie
porozumienia polegaj¹cego na ustaleniu i wprowadzeniu z dniem 1 lipca 1999 roku op³aty dokumentacyjnej, pobieranej
od kontrahentów za sporz¹dzenie deklaracji skróconej i jej wymianê na konosament oryginalny, w jednakowej wysokoœci 35 z³otych
za konosament. Jednoczeœnie pozwany nakaza³ powodowi zaniechania stosowania tej praktyki monopolistycznej i na³o¿y³ na powoda
karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 17.500 z³otych
W ocenie Pozwanego decyduj¹ce znaczenie dla ustalenia czy miêdzy firmami objêtymi postêpowaniem dosz³o do porozumienia
monopolistycznego zakazanego art. 4 ust 1 ustawy, mia³o, oprócz udowodnionego udzia³u w rynku, tak¿e to, i¿ firmy te, dzia³aj¹c
w warunkach konkurencji, uzgodni³y i w efekcie ujednolici³y politykê cenow¹ stosowan¹ wobec swoich kontrahentów. W ustalonym
stanie faktycznym pozwany nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie firmy objête postêpowaniem, wœród których by³ równie¿ powód,
wprowadzi³y od 1 lipca 1999 roku jednakow¹ op³atê dokumentacyjn¹ w wysokoœci 35 z³otych. Zdaniem pozwanego, maj¹c na uwadze
fakt, ¿e firmy te ró¿ni potencja³ gospodarczy, koszty prowadzonej dzia³alnoœci oraz zakres dzia³ania, w tym tak¿e iloœæ wymienionych
przez te firmy konosamentów, uznaæ nale¿a³o, i¿ op³ata nie by³a przedmiotem indywidualnie przeprowadzonego rachunku
ekonomicznego, ale, ¿e miêdzy firmami dosz³o do porozumienia w wyniku którego ustali³y one wspóln¹ strategiê cenow¹ wobec
importerów towarów sprowadzanych do kraju przez port w Gdyni. Takie porozumienie by³o zdaniem pozwanego przyk³adem
porozumienia poziomego (horyzontalnego), ³¹cz¹cego przedsiêbiorców na rynku relewantnym dzia³aj¹cych po tej samej stronie rynku.
Ponadto, zdaniem pozwanego argument podnoszony przez powoda, ¿e wysokoœæ op³aty by³a umiarkowana i nie by³a uci¹¿liwa dla
odbiorców towaru oraz, ¿e nie protestowali oni przeciwko wprowadzeniu tej op³aty, nie mo¿e stanowiæ usprawiedliwienia dla zawartej
zmowy. Zdaniem pozwanego bez znaczenia dla oceny zachowania powoda by³ równie¿ fakt, ¿e dzia³alnoœæ agencyjna by³a dzia³alnoœci¹
marginaln¹ w zakresie jego dzia³ania.
Od decyzji pozwanego Prezesa Urzêdu powód z³o¿y³ odwo³anie, w którym kwestionowa³ fakt zawarcia porozumienia cenowego
zarzucanego mu przez pozwanego.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d Antymonopolowy ustali³ i zwa¿y³ co nastêpuje:
Odwo³anie nie mog³o zostaæ uwzglêdnione.
Podstaw¹ prawn¹ zarzucanego powodowi czynu stanowi³ przepis art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie konkurencji (Dz. U. z 1999 Nr 52, poz. 547). Aktualnie art. 5 ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 Nr 122, poz. 1319). Zgodnie z tym przepisem zakazanymi przez prawo praktykami
monopolistycznymi by³y m.in. porozumienia polegaj¹ce w szczególnoœci na ustalaniu bezpoœrednio lub poœrednio, cen oraz zasad ich
kszta³towania miêdzy konkurentami w stosunkach z osobami trzecimi.
S¹d podzieli³ ustalenia faktyczne i prawne dokonane przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo S¹d
zwa¿y³, ¿e w sprawie bezsporny i nie podwa¿any przez powoda by³ fakt, i¿ zarówno powód, jak i zainteresowane w sprawie strony
w tym samym czasie wprowadzi³y op³aty dokumentacyjne pobierane od kontrahentów w zamian za sporz¹dzenie deklaracji skróconej,
w tym tak¿e jej wymianê na konosament oryginalny. Uwagê s¹du zwróci³ fakt, i¿ op³aty te zosta³y wprowadzone na jednym poziomie
cenowym, niezale¿nie od potencja³u gospodarczego i kosztów dzia³alnoœci tak powoda jak i innych firm objêtych postêpowaniem.
Przypadkowa zbie¿noœæ tych dzia³añ nie mog³a byæ brana pod uwagê, szczególnie jeœli zwa¿y siê okolicznoœæ, ¿e tak powód jak i inne
zainteresowane firmy nie podnosi³y, ¿e wprowadzenie tych samych cen w tym samym czasie mia³o byæ przypadkowe. Co wiêcej sam
powód na rozprawie w dniu 24 wrzeœnia 2001 roku przyzna³, ¿e zarówno on sam jak i inne firmy chcia³y ujednoliciæ te op³aty z uwagi
na oczekiwania spedytorów. Powy¿sze ustalenie, ¿e kilka firm (w tym powód), wykonuj¹cych takie same us³ugi, okreœli³y i wprowadzi³y
identyczne ceny - w tym samym dniu - dawa³o podstawê do przyjêcia domniemania (art. 231 Kpc.), ¿e zawar³y one porozumienie
niedopuszczalne w œwietle przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym.
Ponadto S¹d oceniaj¹c ustalenia poczynione przez pozwanego Prezesa Urzêdu w odniesieniu do rynku relewantnego,
nie dopatrzy³ siê ¿adnych nieprawid³owoœci, na które zwraca³ uwagê powód. Granice tego rynku, w ocenie S¹du zosta³y okreœlone
prawid³owo. Rynkiem produktowym, w niniejszej sprawie jest bowiem obs³uga importu towarów w zakresie wprowadzania towarów
na polski obszar celny i wydawania tych towarów importerom, w czym zawiera siê zdaniem S¹du równie¿ czynnoœæ zwi¹zana
ze sporz¹dzaniem deklaracji skróconych. Strukturê podmiotow¹ rynku relewantnego tworz¹ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
maklersko - agencyjn¹, którzy oferuj¹ ten sam rodzaj us³ugi, a mianowicie sporz¹dzanie deklaracji skróconych i ich wymianê
na konosament oryginalny, w ramach rynku geograficznego.
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S¹d uzna³, i¿ zarzuty podnoszone przez powoda, jakoby przedsiêbiorcy, którzy ujednolicili z dniem 1 lipca 1999 roku op³aty
dokumentacyjne, konkurowali ze sob¹ na zupe³nie innych rynkach, nie maj¹ znaczenia, gdy¿ dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy
istotnym by³o, i¿ wszystkie firmy objête postêpowaniem œwiadczy³y us³ugi sporz¹dzania deklaracji skróconych i ich wymiany
na konosamenty oryginalne i pobiera³y za tê us³ugê jednakow¹ op³atê. To w³aœnie na tym rynku firmy te (w tym powód) zawar³y
zakazane porozumienie monopolistyczne polegaj¹ce na uzgodnieniu i ujednoliceniu polityki cenowej wobec swoich konkurentów.
Zdaniem S¹du nie zas³ugiwa³ na uwzglêdnienie równie¿ zarzut stosowania w niniejszej sprawie tzw. regu³ rozs¹dku, o których
mówi art. 6 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ nie zosta³o wykazane, i¿ porozumienie
zarzucane powodowi i innym firmom, by³o niezbêdne ze wzglêdu na warunki techniczno - organizacyjne lub ekonomiczne prowadzonej
dzia³alnoœci. Nawet jeœli jednak takie zarzuty by³yby zg³aszane to nie mog³yby one, zdaniem S¹du, zas³ugiwaæ na uwzglêdnienie,
g³ównie z uwagi na fakt, i¿ jak to zosta³o wykazane w decyzji pozwanego, przedsiêbiorcy œwiadcz¹cy takie same i w takich samych
okolicznoœciach us³ugi w portach w Gdañsku czy Szczecinie, takich porozumieñ nie zawierali.
Zdaniem S¹du nie mo¿na równie¿ zgodziæ siê z zarzutem powoda, i¿ wymierzona mu w zaskar¿onej decyzji kara jest zbyt
wygórowana. W tym zakresie S¹d stoi na stanowisku, ¿e kara w takiej wysokoœci w jakiej zosta³a wymierzona w zaskar¿onej decyzji
w pe³ni realizuje swoj¹ funkcjê prewencyjn¹ a jej wysokoœæ mieœci siê w granicach jakie wyznacza prawo.[…]
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WYROK
z dnia 3 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Prokom Investments S.A. w Gdyni przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
(Sygn. akt XVII Ama 60/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 19 wrzeœnia 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwo³ania Prokom Investments S.A. w Gdyni przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
w Gdañsku o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym
na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdañsku z dnia 21 lutego 2000 r.
nr RGD 5/2000
I. zmienia zaskar¿on¹ decyzjê w ten sposób, ¿e umarza postêpowanie administracyjne,
II. zas¹dza od Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Gdañsku na rzecz Prokom Investments S.A.
w Gdyni kwotê 2.005 z³ (dwa tysi¹ce piêæ z³) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ w dniu 23.11.1999 r. wniosek Prokom Investments S.A.
w Gdyni (zwanej dalej „Prokom“) w sprawie zg³oszenia po³¹czenia przedsiêbiorców tj. Spó³ki Prokom i Spó³ki z o.o. Fa-Bruk
w Kartoszynie.
£¹czenie polega³o na objêciu przez Spó³kê Prokom w dniu 4.09.1999 r. udzia³ów Spó³ki Fa-Bruk, w wyniku którego Spó³ka Prokom
uzyska³a 60% g³osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó³ki Fa-Bruk. £¹czna wartoœæ sprzeda¿y towarów uczestników ³¹czenia w roku
kalendarzowym poprzedzaj¹cym rok, w którym powsta³ obowi¹zek zg³oszenia (notyfikacji) zamiaru ³¹czenia, przekroczy³a 25 mln euro.
W ocenie Prezesa Urzêdu nabycie wzmiankowanych udzia³ów stanowi³o przejaw ³¹czenia przedsiêbiorców w rozumieniu art. 11
ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdzia³aniu (...). Stosownie do powo³anych przepisów obowi¹zkowi zg³oszenia
Prezesowi Urzêdu w terminie 14 dni podlega zamiar objêcia lub nabycia akcji albo udzia³ów innego przedsiêbiorcy, powoduj¹cego
osi¹gniêcie lub przekroczenie 10%, 25%, 33% lub 50% g³osów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, je¿eli ³¹czna
wartoœæ rocznej sprzeda¿y towarów obu podmiotów w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym rok zg³oszenia zamiaru przekracza 25
mln euro.
Prezes Urzêdu uzna³, ¿e nast¹pi³o zg³oszenie urzeczywistnionego, a nie zamierzonego ³¹czenia. Dosz³o wiêc do naruszenia
14 dniowego terminu do dokonania tej czynnoœci przy jednoczesnym ziszczeniu siê warunków z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy
o przeciwdzia³aniu (...). Z tego powodu decyzj¹ z dnia 21.02.2000 r. nr RGD 5/2000 na³o¿y³ na Spó³kê Prokom karê pieniê¿n¹
w kwocie 5.600 z³, na podstawie art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy.
Sad Antymonopolowy zwa¿y³ co nastêpuje:
Po wniesieniu odwo³ania zmieni³ siê stan prawny, gdy¿ z dniem 1.04.2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), która spowodowa³a utratê mocy obowi¹zuj¹cej ustawy
o przeciwdzia³aniu (...) - art. 117 i 118 ustawy o ochronie konkurencji (...).
Zgodnie z treœci¹ art. 113 tej ustawy na podstawie jej przepisów prowadziæ nale¿y postêpowania wszczête na podstawie
przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu (...).
W przepisach ustawy o ochronie konkurencji (...) utrzymane zosta³o uprawnienie Prezesa Urzêdu do kontroli koncentracji (³¹czenia)
przedsiêbiorców na warunkach okreœlonych w jej art 12 i 13. Wœród hipotez okreœlonych w art. 12 powo³anej ustawy, których
wyczerpanie w konkretnym stanie faktycznym powoduje koniecznoœæ zastosowania siê do dyspozycji tego przepisu nakazuj¹cej
zg³osiæ Prezesowi UOKiK zamiar koncentracji, znajduje siê równie¿ hipoteza zawarta w ust. 3 pkt 1, dotycz¹ca przedsiêbiorcy
obejmuj¹cego lub nabywaj¹cego akcje lub udzia³y innego przedsiêbiorcy, co powoduje uzyskanie co najmniej 25% g³osów na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Obowi¹zek zg³oszenia ³¹czenia nie dotyczy jednak przedsiêbiorców, którzy spe³niaj¹
choæby jeden z warunków wy³¹czenia spod nakazu notyfikowania zamiaru ³¹czenia spoœród okreœlonych w art. 13 ustawy.
Jak wiadomo odwo³uj¹ca siê Spó³ka Prokom objê³a udzia³y w Spó³ce Fa-Bruk, co spowodowa³o uzyskanie przez ni¹ ponad
25% g³osów na Zgromadzeoiu Wspólników Spó³ki Fa-Bruk. Mimo to na Spó³ce Prokom nie ci¹¿y obowi¹zek zg³oszenia zamiaru
koncentracji wynikaj¹cych z art. 12 ust. 3 pkt 1, poniewa¿ zosta³ on wy³¹czony na podstawie art. 13 pkt 1 lit. b ustawy. W œwietle treœci
tego przepisu nie podlega zg³oszeniu zamiar koncentracji przez któregokolwiek z jej uczestników, je¿eli obrót przedsiêbiorcy, którego
akcje lub udzia³y bêd¹ objête lub nabyte zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1, nie przekroczy³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ¿adnym
z dwóch lat obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie równowartoœci 10.000.000 euro.
Pojêcie obrotu, o którym mowa w omawianym art. 13 pkt 1 wyjaœnione zosta³o w art. 15 ustawy. Mianowicie obejmuje ono obrót
zarówno przedsiêbiorców bezpoœrednio uczestnicz¹cych w koncentracji, jak i pozosta³ych przedsiêbiorców nale¿¹cych do grup
kapita³owych, do których nale¿¹ przedsiêbiorcy bezpoœrednio uczestnicz¹cy w koncentracji. Analiza cytowanego przepisu prowadzi
do wniosku, wed³ug jakiego definicja obrotu w sprawach kontroli koncentracji przedsiêbiorców dotyczy obrotu bezpoœredniego
uczestnika koncentracji ³¹cznie (po sumowaniu) z obrotem pozosta³ych przedsiêbiorców nale¿¹cych do jego grupy kapita³owej.
Przedstawionej definicji obrotu w ¿adnym razie nie nale¿y nadawaæ szerszego zakresu, w szczególnoœci interpretowaæ pojêcia obrotu
jako ³¹cznego obrotu wszystkich uczestników koncentracji. Rozumowanie to pozostawa³oby bowiem w sprzecznoœci zarówno
z sensem art. 12 ust. 1, jak i art. 13 ust. 1 ustawy.
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Dokonuj¹c subsumcji omawianych przepisów w rozpatrywanej sprawie nale¿a³o dojœæ do wniosku, ¿e skoro obrót przedsiêbiorcy,
nad którym nast¹pi³o przejêcie kontroli poprzez objêcie udzia³ów - tj. Spó³ki Fa-Bruk - nie przekroczy³ na terytorium RP w ¿adnym
z dwóch lat obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie równowartoœci 10.000.000 euro i wyniós³ w tym czasie 0 euro, albowiem Spó³ka
ta zosta³a zawi¹zana i zarejestrowana dopiero w 1999 r. - tj. w roku zg³oszenia ³¹czenia i nie uczestniczy³a jeszcze w obrocie, jak równie¿
przed ³¹czeniem kapita³owym ze Spó³k¹ Prokom nie nale¿a³a do ¿adnej grupy kapita³owej, to na Spó³ce Prokom nie spoczywa³
obowi¹zek zg³oszenia Prezesowi Urzêdu zamiaru ³¹czenia kapita³owego ze Spó³k¹ Fa-Bruk.
W tym stanie rzeczy zbêdne okaza³o siê postêpowanie dowodowe prowadzone w kierunku wykazania przez Prezesa Urzêdu, ¿e zamiar
koncentracji podlega³ zg³oszeniu, poniewa¿ ³¹czny udzia³ w rynku uczestników ³¹czenia przekroczy³ 20% (art. 13 pkt 2 ustawy).
Bior¹c pod uwagê, ¿e w toku postêpowania przed S¹dem odpad³a podstawa prawna do na³o¿enia na Spó³kê Prokom kary pieniê¿nej,
S¹d, aczkolwiek z innych przyczyn, ni¿ podane w odwo³aniu, uzna³ je za uzasadnione i dzia³aj¹c na podstawie art. 47931 § 3 Kpc. zmieni³
zaskar¿on¹ decyzjê w ten sposób, ¿e umorzy³ postêpowanie administracyjne.[…]
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WYROK
z dnia 22 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie z odwo³ania W.P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 123/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 22 paŸdziernika 2001 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa W.P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o na³o¿enie kary pieniê¿nej na skutek odwo³ania
powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7.09.2000 r. Nr DDP-6/00
1. oddala odwo³anie
2. zas¹dza od W.P. na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 900 z³ (dziewiêæset)
tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ nr DDP-6/00 z dnia 7.09.2000 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na³o¿y³ na powoda
W.P. jako Prezesa Gdañskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej karê pieniê¿n¹ w kwocie 2000 z³ za nieudzielenie informacji.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e powód jako osoba kieruj¹ca zwi¹zkiem przedsiêbiorców by³ zobowi¹zany
do udzielenia informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu stosownie do treœci art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze. zm.).
Zdaniem powoda Okrêgowe Izby Aptekarskie stanowi¹ samorz¹d zawodu aptekarskiego, jako reprezentacjê zawodowych,
spo³ecznych i gospodarczych interesów tego zawodu i ich charakter jest ca³kowicie odmienny od dzia³alnoœci gospodarczej.
Powoduje to, ¿e Izby Aptekarskie nie mieszcz¹ siê w definicji zawartej w art. 19a ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Niezale¿nie od powy¿szych zastrze¿eñ powód podniós³, ¿e w dniu 14.08.2000 r., uznaj¹c zasadnoœæ ¿¹dania pozwanego, udzieli³
odpowiedzi, ¿e nie by³y podejmowane ¿adne uchwa³y, zalecenia i wytyczne dotycz¹ce spraw bêd¹cych przedmiotem pytania,
ani te¿ nie by³y prowadzone postêpowania wobec aptekarzy. ¯¹dane informacje nie mia³y zatem ¿adnego znaczenia dla postêpowania
prowadzonego przez pozwanego i nie wp³ynê³y na bieg postêpowania w stosunku do Naczelnej Izby Aptekarskiej, które
to postêpowanie pozwany zakoñczy³ 14.07.2000 r.
Nadto powód zarzuci³, ¿e kara jest nazbyt restrykcyjna i niewspó³mierna do okolicznoœci sprawy, a tak¿e ¿e zosta³a wymierzona bez
zbadania warunków materialnych i osobistych ukaranego. Dodatkowo na rozprawie powód podniós³, ¿e pismo z dnia 11 maja 2000 r.
potraktowa³ jedynie jako proœbê.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania podtrzymuj¹c stanowisko zajête w zaskar¿onej decyzji.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Antymonopolowy zwa¿y³ co nastêpuje:
Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) ka¿dy przedsiêbiorca i zwi¹zek przedsiêbiorców, posiadaj¹cy dokumenty, dane
i informacje niezbêdne do rozstrzygniêcia sprawy tocz¹cej siê przed Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest obowi¹zany
do ich udostêpnienia lub przekazania Urzêdowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jego ¿¹danie.
Powo³any przepis nak³ada obowi¹zek udzielenia informacji Prezesowi UOKiK zarówno na zwi¹zki przedsiêbiorców jak i na samych
przedsiêbiorców.
W ocenie S¹du Antymonopolowego Okrêgowa Izba Aptekarska mieœci siê w definicji podmiotów wymienionych w powo³anym wy¿ej
przepisie. Jako obligatoryjny samorz¹d aptekarzy zrzesza ona zarówno aptekarzy bêd¹cych przedsiêbiorcami jak aptekarzy bêd¹cych
jedynie pracownikami. Szerszy charakter samorz¹du aptekarskiego nie stanowi okolicznoœci, która wy³¹cza³aby stosowanie art. l9a.
Przepis ten dotyczy bowiem wszystkich zwi¹zków zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców, a nie tylko tych, które zrzeszaj¹ wy³¹cznie przedsiêbiorców.
Zwa¿yæ ponadto nale¿a³o, ¿e w myœl art. 2 pkt 1 powo³anej ustawy za przedsiêbiorcê w rozumieniu jej przepisów uwa¿a siê osoby
fizyczne i prawne, a tak¿e jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoœci prawnej, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo
organizuj¹ce lub œwiadcz¹ce us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, nawet jeœli nie s¹, one dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Sprzeda¿ i produkcjê œrodków farmaceutycznych nale¿y, zdaniem S¹du Antymonopolowego traktowaæ jako us³ugê o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej, na co wskazuj¹ szczególne zasady tej dzia³alnoœci zawarte w ustawie z dnia 10 paŸdziernika 1991 r. o œrodkach
farmaceutycznych, materia³ach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452).
Art. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179) przyznaje samorz¹dowi aptekarskiemu
kompetencje w zakresie organizowania us³ug w zakresie sprzeda¿y i produkcji œrodków farmaceutycznych m.in. przez stwierdzenie
prawa wykonywania zawodu aptekarza, prowadzenie rejestrów aptekarzy, aptek i hurtowni, negocjowanie ogólnych warunków pracy
i p³ac, wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni, negocjowanie mar¿ i cen
œrodków farmaceutycznych.
Okrêgowa Izba Aptekarska jest zatem równie¿ przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
W myœl zatem art. 19a ust. 1 na powodzie jako-Prezesie Gdañskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej ci¹¿y³ obowi¹zek udostêpnienia
lub przekazania Urzêdowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jego ¿¹danie dokumentów, danych i informacji niezbêdnych
do rozstrzygniêcia tocz¹cej siê sprawy.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e takiego dzia³ania powoda nie usprawiedliwiaj¹ jego w¹tpliwoœci co do charakteru pisma jak i co do ci¹¿¹cego
na nim obowi¹zku prawnego udzielenia informacji. Powód móg³ bowiem podj¹æ dzia³ania w celu wyjaœnienia swoich w¹tpliwoœci
(np. przez zasiêgniêcie opinii prawnej lub te¿ zwrócenie siê do pozwanego) przed udzieleniem odpowiedzi. W¹tpliwoœci co do stanu
prawnego mog¹ usprawiedliwiaæ ewentualne uchybienie terminowi, a nie odmowê udzielenia informacji. Odmowa zastosowania
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siê do zgodnego z prawem ¿¹dania organu Pañstwa jest samo przez siê czynem spo³ecznie szkodliwym, bowiem godzi ono w porz¹dek
prawny. Stanowisko takie podziela³ ustawodawca, skoro w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów przewidzia³ mo¿liwoœæ na³o¿enia na osobê kieruj¹ca przedsiêbiorc¹
lub zwi¹zkiem nie udzielaj¹c¹ ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji kary pieniê¿nej
do wysokoœci dziesiêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia.
W œwietle powy¿szego na³o¿enie na powoda kary pieniê¿nej by³o zasadne. Nie budzi zastrze¿eñ S¹du Antymonopolowego
równie¿ jej wysokoœæ.[…]
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WYROK
z dnia 24 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wa³brzychu przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 101/00)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 24 paŸdziernika 2001 r. w Warszawie sprawy z odwo³ania
Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany:
Gmina Boguty - Pianki w Bogutach o przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 maja 2000 r. nr 6/2000 zmienia zaskar¿on¹ w pkt I decyzjê w ten sposób, ¿e umarza
postêpowanie administracyjne.
UZASADNIENIE
W dniu 3 wrzeœnia 1999 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek Gminy Boguty-Pianki
(zainteresowanego) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
(powodowi) pod zarzutem stosowania praktyk monopolistycznych z art. 5 ust. 1 pkt 6 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.) poprzez narzucanie Gminie
uci¹¿liwych warunków umowy z dnia 17 marca 1994 r., w której ta zobowi¹za³a siê do nieodp³atnego przekazania na rzecz powodowej
TP S.A. œrodków trwa³ych infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie okreœlonym przez kontrakt miêdzy Gmin¹ a firm¹ Alcetel Setel
oraz nieodp³atnego przekazania pozosta³ych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej nie póŸniej ni¿ do dnia 30 sierpnia 1994 r.
TP S.A. zobowi¹za³a siê natomiast do uruchomienia przekazanej infrastruktury oraz dostarczenia i uruchomienia urz¹dzeñ niezbêdnych
do prawid³owej pracy systemu telekomunikacyjnego. Ca³kowite rozliczenie inwestycji mia³o nast¹piæ do 30 paŸdziernika 1994 r.
Ponadto Gmina domaga³a siê okreœlenia w decyzji administracyjnej warunków zaniechania praktyk monopolistycznych przez
nakazanie TP S.A. rozliczenia siê z wartoœci maj¹tkowych przejêtych od Gminy z mocy wzmiankowanej umowy i zwrot kwoty 110.465
z³ z odsetkami za utratê mo¿liwoœci korzystania ze œrodków finansowych.
We wniosku o wszczêcie postêpowania Gmina zarzuci³a równie¿ TP S.A., ¿e traktuje znacznie lepiej kontrahentów - osoby fizyczne przysz³ych abonentów z terenu Gminy, poniewa¿ refunduje im koszty poniesionych nak³adów na wspóln¹ inwestycjê telekomunikacyjn¹.
W dniu 28 sierpnia 1999 r. Prezes Urzêd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwa³ TP S.A. do ustosunkowania siê do zarzutów
Gminy. W odpowiedzi TP S.A. wnios³a o niewszczynanie postêpowania z powodu przedawnienia antymonopolowego tj. zaistnienia
przes³anek okreœlonych w art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu (...). Niezale¿nie od tego uzna³a zarzuty Gminy za bezzasadne, poniewa¿
postanowienie umowy stron z 17 marca 1994 r. o nieodp³atnym przeniesieniu na w³asnoœæ TP S.A. wybudowanej z udzia³em Gminy
infrastruktury nie znajduje swego uzasadnienia w pozycji dominuj¹cej TP S.A., ale w realiach rynkowych. Uzna³a œwiadczenia stron
wynikaj¹ce z powo³anej umowy za ekwiwalentne. Podkreœli³a, ¿e sama nie by³a w stanie ponieœæ ca³oœci nak³adów oraz to, ¿e ustalaj¹c
zasady rozliczenia inwestycji nie potraktowa³a Gminy „gorzej" tylko „inaczej", ni¿ osoby fizyczne, gdy¿ nie by³a ona przysz³ym abonentem.
W dniu 18 stycznia 2000 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie administracyjne przeciwko TP S.A. pod zarzutem narzucenia uci¹¿liwych
warunków umowy z dnia 17 marca 1994 r. oraz uprzywilejowania kontrahentów nie bêd¹cych gminami przy rozliczeniach wspólnej inwestycji
telekomunikacyjnej, co mog³o stanowiæ przejaw praktyk monopolistycznych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 6 i 7 ustawy o przeciwdzia³aniu (...).
W odniesieniu do ¿¹dania Gminy dotycz¹cego zakazania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na dyskryminacyjnym traktowaniu
Gminy w stosunku do indywidualnych abonentów Prezes UOKiK przyj¹³, ¿e skoro wszystkie te podmioty partycypowa³y w kosztach, a
ich relacje z TP S.A. mia³y charakter œwiadczeñ ekwiwalentnych uznaæ nale¿y, i¿ powinny byæ traktowane jako równorzêdni kontrahenci
TP S.A. Dlatego te¿ refundowanie nak³adów tylko indywidualnym abonentom z pominiêciem Gminy stanowi nadu¿ycie pozycji
dominuj¹cej poprzez podzia³ rynku wed³ug kryteriów podmiotowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdzia³aniu (...).
To bezprawne dzia³anie nie uleg³o przedawnieniu. Jak bowiem wynika z treœci pkt IV ust. 2 protoko³u z dnia 22 grudnia 1994 r.
rozliczenia dzia³alnoœci Gminy i Spo³ecznego Komitetu Telefonizacji z³o¿onego z przysz³ych indywidualnych abonentów: „w ramach
niezrekompensowanej czêœci wniesionego wk³adu abonent ma prawo do bezp³atnego korzystania z dowolnej liczby jednostek
miesiêcznego abonamentu i pozosta³ych œwiadczonych us³ug okreœlonych w krajowej taryfie telekomunikacyjnej TP S.A. obowi¹zuj¹cej
w dniu zawarcia umowy o korzystaniu z abonamentu telefonicznego, rozliczanych miesiêcznie w okresie nie d³u¿szym ni¿ 4 lata".
Bezspornym jest, ¿e zakoñczenie rekompensowania indywidualnym abonentom poniesionych przez nich nak³adów na inwestycjê
telekomunikacyjn¹ na terenie Gminy Boguty - Pianki mia³o miejsce dopiero w dniu 27 kwietnia 1998 r. W ocenie Prezesa UOKiK
ta w³aœnie chwila jest decyduj¹ca dla obliczenia up³ywu terminu przedawnienia zgodnie z zasad¹ przyjêt¹ w art. 21 ust. 1 ustawy
o przeciwdzia³aniu (...). Wed³ug tego przepisu nie wszczyna siê postêpowania antymonopolowego, je¿eli od koñca roku, w którym
zaprzestano stosowania praktyki monopolistycznej up³yn¹³ rok.
Natomiast w odniesieniu do ¿¹dania Gminy dotycz¹cego stwierdzenia praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na narzucaniu
uci¹¿liwych warunków umów o nieodp³atne przekonanie na rzecz TP S.A. finansowanych przez Gminê zadañ inwestycyjnych
i okreœlenia warunków zaniechania tych praktyk, Prezes UOKiK uzna³, ¿e nast¹pi³o przedawnienie, poniewa¿ za pocz¹tek jego biegu
uzna³ moment zakoñczenia ponoszenia nak³adów inwestycyjnych, co mia³o miejsce do koñca 1994 r.
W tym stanie rzeczy Prezes UOKiK w dniu 8 maja 2000 r. wyda³ decyzjê nr 6/2000, w której w pkt I nakaza³ TP S.A. zaniechanie
praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na podziale rynku us³ug telekomunikacyjnych wed³ug kryteriów podmiotowych poprzez
nierefundowanie Gminie poniesionych w ramach wspólnych inwestycji telekomunikacyjnych nak³adów, natomiast dokonywanie
takich refundacji indywidualnym abonentom.
W pkt II odmówi³ uwzglêdnienia ¿¹dania Gminy co do nakazania TP S.A. rozliczenia siê z prowadzonych wspólnie z Gmin¹
inwestycji i zwrotu na jej rzecz kwoty 110.465 z³, w pkt III zniós³ wzajemnie miêdzy stronami koszty postêpowania.
Decyzjê tê w jej pkt I zaskar¿y³a TP S.A. wskazuj¹c na niew³aœciwe zastosowanie przez Prezesa UOKiK art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
przeciwdzia³aniu (...), a przy nieuwzglêdnieniu przez S¹d tego zarzutu podnios³a zarzut niezastosowania w sprawie art. 6 tej ustawy.
Ponadto podtrzyma³a zarzut przedawnienia.
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S¹d Antymonopolowy zwa¿y³ co nastêpuje:
Odwo³anie oparte na zarzucie przedawnienia praktyki monopolistycznej okreœlonej w pkt I decyzji jest uzasadnione.
Wiadomym jest, ¿e na mocy art. 117 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) utraci³a moc ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu (...) i zgodnie z art. 113 cyt. ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu (...) prowadzi na podstawie przepisów
ustawy o ochronie konkurencji (...).
Praktyka monopolistyczna polegaj¹ca na niedozwolonym podziale rynku wed³ug kryteriów podmiotowych wyodrêbniona w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) mieœci siê równie¿, jako praktyka nienazwana, w otwartym katalogu indywidualnych praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê poprzez nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym, okreœlonym w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie konkurencji (...).
W œwietle treœci art. 93 tej ustawy nie wszczyna siê postêpowania antymonopolowego w sprawach stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê, je¿eli od koñca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, up³yn¹³ rok.
S¹d nie podzieli³ pogl¹du pozwanego Prezesa UOKiK, wed³ug którego praktyka monopolistyczna polegaj¹ca na podziale rynku
us³ug telekomunikacyjnych wed³ug kryteriów podmiotowych trwa³a a¿ do momentu zakoñczenia rekompensowania indywidualnym
abonentom poniesionych przez nich nak³adów na wspóln¹ inwestycjê telekomunikacyjn¹, tj. do 27 kwietnia 1998 r.
W tej materii S¹d uzna³ za zasadne stanowisko TP S.A., zgodnie z którym gdyby uznaæ ww. postêpowanie odwo³uj¹cej siê za delikt
antymonopolowy, to i tak postêpowanie nie powinno zostaæ wszczête. Prawid³owo TP S.A. przyjê³a, ¿e Ÿród³o zarzucanej praktyki
upatrywaæ mo¿na we wspólnej inwestycji telekomunikacyjnej prowadzonej i zakoñczonej w 1994 r. przez TP S.A., Gminê i przysz³ych
indywidualnych abonentów. Inwestycja ta prowadzona by³a na podstawie umów zawartych w 1994 r. miêdzy odwo³uj¹c¹ siê, a tymi
podmiotami. Zasady rozliczeñ TP S.A. z Gmin¹ ustalono w umowie z 17 marca 1994 r., a zasady rozliczeñ TP S.A. z indywidualnymi
abonentami zawarto we wspólnych protokolarnych uzgodnieniach Gminy, abonentów i TP S.A. z dnia 22 grudnia 1994 r. NajpóŸniej zatem
od tej daty rozpocz¹³ bieg termin do wszczêcia postêpowania antymonopolowego. Wtedy to w³aœnie okaza³o siê, ¿e zasady rozliczeñ
dla Gminy i abonentów s¹ korzystniejsze dla tych ostatnich. Same rozliczenia z abonentami trwaj¹ce do 27 kwietnia 1998 r. mog¹ byæ
uznane jedynie za skutek ewentualnej dyskryminacji Gminy przez TP S.A., a nie za jej Ÿród³o. W tej sytuacji przy zastosowaniu zasad z art. 93
ustawy o ochronie konkurencji (...) termin do wszczêcia postêpowania przez organ antymonopolowy up³yn¹³ z koñcem 1995 r., tj. wraz
z up³ywem roku od koñca roku 1994, w którym w dniu 22 grudnia dosz³o do uzgodnienia woli stron co do zasad rozliczeñ abonentów.
Jednoczeœnie godzi siê zauwa¿yæ, ¿e obliczaj¹c termin do wszczêcia postêpowania antymonopolowego i przyjmuj¹c, zgodnie
z pogl¹dem Gminy za pocz¹tek jego biegu dzieñ 27 kwietnia 1998 r. dojœæ nale¿a³o do wniosku, i¿ postêpowanie to powinno zostaæ
wdro¿one do dnia 31 grudnia 1999 r., tj. przed up³ywem roku od koñca 1998 r. Tymczasem postêpowanie wszczêto postanowieniem z dnia
18 stycznia 2001 r. a wiêc z przekroczeniem terminu do tej czynnoœci liczonego na podstawie art. 93 ustawy o ochronie konkurencji (...).
W tym stanie rzeczy, dzia³aj¹c na podstawie art. 479 § 3 Kpc, S¹d zmieni³ zaskar¿on¹ w pkt I decyzjê w ten sposób, ¿e umorzy³
postêpowanie administracyjne, uznaj¹c, i¿ nie powinno byæ ono wszczête z powodu przedawnienia antymonopolowego.
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WYROK
z dnia 24 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 107/00)
Dnia 24 paŸdziernika 2001 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 24 paŸdziernika 2001 r.
w Warszawie na rozprawie sprawy z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wa³brzychu przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wa³brzychu o przeciwdzia³anie
praktykom monopolistycznym na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 13 wrzeœnia 2000 r. nr DL-WR 20/2000
I. oddala odwo³anie,
II. zas¹dza od Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wa³brzychu na rzecz:
1. Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych),
2. Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze" w Wa³brzychu kwotê 1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych) tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Na wniosek Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze" w Wa³brzychu Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz¹³
postêpowanie administracyjne przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Wa³brzychu (PEC) pod zarzutem stosowania
praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na narzucaniu uci¹¿liwych warunków umowy o dostarczanie energii cieplnej poprzez odmowê
uwzglêdnienia ¿¹dañ Spó³dzielni w zakresie zmiany wielkoœci mocy zamówionej, okreœlonej w za³¹czniku nr 1 do aneksu 1/99
do umowy dostawy z dnia 22 marca 1996 r. nr MZEC 3/96, tj. praktyki monopolistycznej okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 6 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.). Wed³ug tego przepisu praktyk¹ monopolistyczn¹ jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez narzucanie
uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych przedsiêbiorcy narzucaj¹cemu te warunki nieuzasadnione korzyœci.
PEC nie uzna³ postawionego mu zarzutu. Twierdzi³, ¿e spór ze Spó³dzielni¹ mia³ charakter cywilnoprawny, poniewa¿ nie chcia³a
ona p³aciæ czêœci ceny za otrzymywan¹ energiê ciepln¹.
Jak ustali³ Prezes UOKiK strony postêpowania zawar³y w dniu 22 marca 1996 r. umowê nr NIZEC 3/96 o dostarczanie energii
cieplnej. W § 2 pkt 2.1 tej umowy znajduje siê zapis o treœci: „Odbiorca na ka¿dy obiekt olicznikowany okreœla moc w za³¹czniku
do umowy". W za³¹czniku Nr 2 do umowy (tom III akt adm.) okreœlono wielkoœæ mocy zamówionej na lata 1996-2005.
W § 7 ust. 1 ustalono, ¿e zmiana umowy wymaga formy pisemnej w drodze aneksu, natomiast w § 7 ust. 2 przewidziano mo¿liwoœæ
rozwi¹zania umowy z zachowaniem szeœciomiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
W umowie nie przewidziano natomiast mo¿liwoœci zmiany mocy zamówionej przez jednostronne oœwiadczenie woli odbiorcy.
Przy piœmie z dnia 31 marca 1999 r. nr BT 138/99 Spó³dzielnia przes³a³a PEC-owi projekt aneksu nr 1 /99 do realizowanej umowy
dostawy, w którym w § 1 zaproponowa³a zmianê treœci za³¹cznika nr 2 do umowy okreœlaj¹cego moc zamówion¹ na ka¿dy
olicznikowany obiekt. Nowe, ni¿sze wartoœci mocy zamówionej okreœlone zosta³y w za³¹czniku nr 1 do aneksu (k-15, 16 akt adm.)
i mia³yby zostaæ wprowadzone z dniem 1 czerwca 1999 r.
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Poniewa¿ PEC odmówi³ podpisania aneksu, zosta³ poinformowany przez Spó³dzielniê pismem z dnia 14 wrzeœnia 1999 r.,
¿e traktuje ona pismo z dnia 31 marca 1999 r. jako wypowiedzenie umowy dostawy w trybie § 7 ust. 2 tj. z zachowaniem okresu
wypowiedzenia. W odpowiedzi dostawca stwierdzi³, ¿e dopiero pismo z dnia 14 wrzeœnia 1999 r. mo¿e byæ potraktowane jako
wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzieñ 1 kwietnia 2000 r. Mimo prowadzonych negocjacji strony nie zawar³y porozumienia
co do zmiany wielkoœci mocy zamówionej, ani te¿ nie podpisa³y nowej umowy dostawy ciep³a.
W tej sytuacji Spó³dzielnia wyst¹pi³a do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesa URE) o rozstrzygniêcia sporu
dotycz¹cego odmowy zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a przez PEC.
Decyzj¹ wydan¹ na podstawie aut. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poza 348 ze zm.)
Prezes URE orzek³ zawarcie miêdzy PEC i Spó³dzielni¹ umowy sprzeda¿y ciep³a i ustali³ jej treœæ (k. 133-151 akt adm.): W § 3 tej umowy
organ regulacyjny przyzna³ Spó³dzielni uprawnienia do zmiany mocy zamówionej w przypadku przy³¹czenia lub od³¹czenia obiektów
zasilanych energi¹ ciepln¹ b¹dŸ dokonania usprawnieñ termomodernizacyjnych; za trzymiesiêcznym uprzedzeniem.
Uznaj¹c przedstawione postêpowanie PEC za przejaw zarzucanej przez Spó³dzielniê praktyki monopolistycznej, Prezes Urzêdu decyzj¹
z dnia 13 wrzeœnia 2000 r. nr DLWR 20/2000 nakaza³ temu Przedsiêbiorcy zaniechanie jej stosowania.
Od tej decyzji PEC odwo³a³ siê do S¹du Antymonopolowego. Zarzuci³ w szczególnoœci, ¿e jego zachowanie nie wyczerpywa³o
treœci definicji praktyki i monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
(...).Wskaza³, ¿e to Spó³dzielnia posiada pozycjê dominuj¹c¹ w stosunku do niego, a poza tym ma ona przymiot konsumenta w
rozumieniu art. 2 pkt 11 tej ustawy. Wed³ug odwo³uj¹cego siê PEC jedyn¹ przyczynê nieuzgodnienia treœci umowy dostawy by³o
¿¹danie Spó³dzielni, aby jednym ruroci¹giem dostarczana by³a jej woda o wy¿szej temperaturze ni¿ dla innych odbiorców co ze
wzglêdów technicznych nie jest mo¿liwe. Ponadto wydanie przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki decyzji ustalaj¹cej treœæ
umowy stron eliminuje wszelkie zarzuty nadu¿ywania przez PEC pozycji dominuj¹cej.
S¹d Antymonopolowy zwa¿y³ co nastêpuje:
Stan faktyczny sprawy i wydana decyzja Prezesa UOKiK podlega ocenie przy uwzglêdnieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r. i spowodowa³a utratê mocy
obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym (art. 118 i 117). Jednoczeœnie treœæ
art. l13 ustawy o ochronie konkurencji (...) przes¹dza, ¿e postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym (...) prowadzi siê na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji (...).
Z tego powodu w postêpowaniu s¹dowym dzia³ania PEC rozwa¿aæ trzeba w kontekœcie wyczerpania treœci art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji (...). Przedstawiona w nim praktyka monopolistyczna polegaj¹ca na nadu¿ywaniu przez przedsiêbiorcê pozycji na rynku
poprzez narzucanie przez niego uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci pokrywa siê w ca³ej rozci¹g³oœci
z treœci¹ praktyki monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdzia³aniu (...) stanowi¹cej podstawê wydania zaskar¿onej decyzji.
Dokonuj¹c subsumcji stanu faktycznego sprawy z treœci¹ art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji (...) stwierdziæ nale¿y,
i¿ w nowym stanie prawnym zaskar¿ona decyzja jest trafna. Postêpowanie administracyjne mog³o zostaæ wszczête na wniosek
Spó³dzielni, gdy¿ dla celów postêpowania antymonopolowego zakwalifikowaæ j¹ nale¿a³o jako przedsiêbiorcê w rozumieniu art. 4 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji (...), gdy¿ posiada ona dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1 178 ze zm.).
Niezale¿nie od tego Spó³dzielnia ma interes prawny w rozstrzygniêciu sprawy, albowiem dotyczy ono w sposób bezpoœredni jej
uprawnieñ wynikaj¹cych ze stosunku prawnego dostawcy ciep³a. Uznanie Spó³dzielni za przedsiêbiorcê pozwala przyj¹æ, ¿e ma ona
zdolnoœæ do skutecznego z³o¿enia wniosku o wszczêcie postêpowania antymonopolowego, gdy¿ zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji (...) jedynie przedsiêbiorcy lub ich zwi¹zki, po wykazaniu interesu prawnego, organ samorz¹du terytorialnego,
organ kontroli pañstwowej lub rzecznik konsumentów s¹ uprawnieni do jego z³o¿enia.
Dla wykazania praktyki monopolistycznej z art. 8 ust. 2 pkt 6 cyt. pow. ustawy nale¿y ustaliæ, ¿e przedsiêbiorca:
1. ma pozycjê dominuj¹c¹ na w³aœciwym w sprawie rynku,
2. nadu¿y³ tej pozycji poprzez narzucenie warunków umowy kontrahentowi,
3. warunki te okaza³y siê obiektywnie uci¹¿liwe,
4. przynios³y przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci.
Odnoœnie warunku pierwszego nale¿y stwierdziæ, ¿e rynkiem w³aœciwym w sprawie, jest obszar objêty dostawami ciep³a poprzez
sieæ ruroci¹gow¹ PEC i ogranicza siê on do obszaru miasta Wa³brzycha. Na rynku tym badanym od strony poda¿y energii cieplnej
(rynek poda¿owy) odwo³uj¹cy siê PEC ma pozycjê monopolistyczn¹ tj. kwalifikowan¹ pozycjê dominuj¹c¹, albowiem nie wykaza³,
¿e. na rynku tym spotyka siê z realn¹ konkurencj¹ innych sieciowych dostawców ciep³a.
W tym kontekœcie bezzasadny jest zarzut odwo³ania, wed³ug jakiego Spó³dzielnia nie PEC posiada i wykorzystuje pozycjê
dominuj¹c¹. W przedmiotowej sprawie rynek musi byæ bowiem definiowany od strony poda¿owej a nie popytowej, skoro analizowane
pod k¹tem praktyk monopolistycznych s¹ dzia³ania PEC. Analiza przebiegu stosunków miêdzy stronami wykazuje na wykorzystanie
przez PEC posiadanej przewagi kontraktowej w odniesieniu do odbiorcy ciep³a. Spór ze Spó³dzielni¹ wywo³any zosta³, gdy przes³a³a
ona dostawcy projekt aneksu do umowy z nowymi mniejszymi wartoœciami zamówionej mocy. PEC nie odmówi³ wprost zmiany
umowy, ale ¿¹daj¹c wype³nienia przez Spó³dzielniê formularzy, a potem ich uzupe³nienia doprowadzi³ do sytuacji, w której ta zmuszona
zosta³a do szukania ochrony w postêpowaniu przed Prezesem URE. Blokuj¹c ¿¹dania Spó³dzielni zmiany umowy PEC narzuci³
jej uci¹¿liwe warunki dostawy ciep³a wed³ug parametrów zawy¿onych w stosunku do artyku³owanych przez odbiorcê. Ten stan rzeczy
zmieni³a dopiero decyzja Prezesa URE. W hipotetycznej sytuacji istnienia na badanym rynku wolnej konkurencji PEC nie by³by w stanie
utrzymywaæ istniej¹cego status quo w zakresie parametrów zamówionej mocy, gdy¿ Spó³dzielnia znalaz³aby innego dostawcê ciep³a
honoruj¹cego jej wymagania w tym zakresie.
Zamówiona moc cieplna stanowi jeden z istotnych elementów umowy dostawy, poniewa¿ bezpoœrednio wp³ywa na wysokoœæ ceny.
Jak wynika z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 paŸdziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (...) - Dz. U. Nr 132, poz. 867 ze zm. - przedsiêbiorstwo energetyczne ustala cenê
dostawy na podstawie otrzymanego od odbiorcy zamówienia co wskazuje, ¿e w³aœnie odbiorca a nie dostawca decyduje o wielkoœci
zamawianej mocy. Z treœci tego przepisu bez trudu mo¿na wywieœæ istnienie po stronie odbiorcy nie tylko obowi¹zku ale i uprawnienia
do zg³aszania zamówienia na moc, a wiêc równie¿ do zmiany tego zapotrzebowania poprzez jego obni¿enie.
Pogl¹d ten utrwalony w orzecznictwie antymonopolowym prezentuje przyk³adowo wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia
20 paŸdziernika 1999 r. sygn. akt XV1I Ama 33/99.
PEC posiadaj¹cy przymiot monopolisty, dzia³a³ bezprawnie uniemo¿liwiaj¹c faktycznie zmianê umowy dostawy i odmawia³ w ten
sposób przyznania Spó³dzielni prawa do kszta³towania zapotrzebowania na moc. Z tego powodu uzyskiwa³ nieuzasadnione korzyœci.
Nale¿y do nich ta czêœæ ceny za dostawê ciep³a, któr¹ Spó³dzielnia musia³a uiszczaæ za czêœæ mocy, z której zrezygnowa³a, w okresie od
paŸdziernika 1999 r. do marca 2000 r.
Wobec spe³nienia wymaganych, ustawowych przes³anek do stwierdzenia zakazanej w zaskar¿onej decyzji praktyki
monopolistycznej S¹d uzna³, ¿e wydana przez Prezesa UOKiK decyzja jest prawid³owa, a odwo³anie nieuzasadnione. Myli siê ponadto
PEC wskazuj¹c, i¿ wszczêcie przez Spó³dzielniê postêpowania administracyjnego w trybie art. 8 Prawa energetycznego o ustalenie
treœci umowy „eliminowa³o w niniejszej sprawie wszelkie zarzuty dzia³alnoœci monopolistycznej, albowiem bez wzglêdu na wolê
i zamiary stron prawomocna decyzja Prezesa URE okreœla wszystkie jej postanowienia."
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Wzmiankowana decyzja przerwa³a jedynie praktykê monopolistyczn¹ PEC. Natomiast decyzja Prezesa UOKiK wskazuje na naruszenie
przez tego dostawcê ciep³a ustawy antymonopolowej w okresie do wydania decyzji przez Prezesa URE i nakazuje zaniechania dzia³añ tego
rodzaju. Na marginesie dodaæ nale¿y, ¿e tylko Prezes UOKiK jest w³adny wydaæ decyzjê w sprawie stosowania praktyk monopolistycznych,
a decyzje Prezesa URE, w tym wydawane na podstawie art. 8 Prawa energetycznego, nie mog¹ wypowiadaæ siê, w tej materii.
Wed³ug ostatniego zarzutu odwo³ania jedyn¹ przyczyn¹ niewyra¿enia przez dostawcê zgody na wprowadzenie do umowy dostawy
zapisu przyznaj¹cego Spó³dzielni uprawnienie do zmiany wielkoœci zamawianej mocy, by³o jej ¿¹danie, aby jednym ruroci¹giem dostarczana
by³a dla niej woda o temperaturze wy¿szej ni¿ dla innych odbiorców, co w obecnym stanie techniki nie jest mo¿liwe.
W ocenie S¹du, zarzut ten sformu³owany po raz pierwszy w postêpowaniu s¹dowym nie zosta³ udowodniony, gdy¿ PEC nie zg³osi³
¿adnych wniosków dowodowych dla wykazania faktów na jakich zosta³ on oparty.
Niezale¿nie od tego stwierdziæ nale¿y, ¿e zarzut ten nie jest zwi¹zany ze stwierdzon¹ w zaskar¿onej decyzji praktyk¹
monopolistyczn¹ i nawet udowodniony nie mia³by wp³ywu na rozstrzygniêcie sprawy.
53
Bior¹c pod uwagê wszystkie wy¿ej wymienione okolicznoœci sprawy, S¹d, dzia³aj¹c na podstawie art. 479 § 1 Kpc oddali³
odwo³anie nie maj¹c podstaw do jego uwzglêdnienia.
O kosztach postêpowania S¹d postanowi³ stosowanie do wyniku sporu na podstawie art. 98 i 99 Kpc.
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Wykaz orzeczeñ wydanych w miesi¹cach: sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik 2001 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wyrok z dnia 13.08.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 114/00) w sprawie z odwo³ania Ma³opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 122 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 13.08.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 94/00) w sprawie z odwo³ania Gminy Miasta Zambrów przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 123 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 13.08.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 95/00) w sprawie z odwo³ania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
w P³ocku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok z dnia 20.08.2001 r. (Sygn. akt XVII Ama 115/00) w sprawie z odwo³ania Œl¹skiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 124 w niniejszym nr Dziennika)
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