PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ
Katowice, 22 sierpnia 2017 r.
RKT-61-10/15/BP
POSTANOWIENIE Nr 3
Na podstawie art. 113 § 1 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 83 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) oraz
stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, na wniosek Banku Pocztowego S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2017 r.:


w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

prostuje się w Decyzji nr RKT-6/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., wydanej wobec Banku
Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, następujący błąd pisarski:
 w punkcie II.3.a. decyzji na stronie 6, w pierwszym wersie od góry strony, słowo „treść”
zastępuje się słowem „treści”.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 107 § 4 w zw. z
art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1257) oraz art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) odstępuje od uzasadnienia niniejszego
postanowienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony, nie
rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, jak również nie zostało wydane na skutek
odwołania.
Stosownie do art. 113 § 3 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 83 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) oraz art.
81 ust. 5 tej ustawy w zw. z art. 47932 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.) na niniejsze postanowienie
przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach w terminie tygodnia
od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43).
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