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LATA

Przez tyle czasu na tronie
Holandii zasiadały kobiety.
Seria została przerwana
we wtorek, 30 kwietnia,
gdy po abdykacji
królowej Beatrix
koronowano jej
syna, Wilhelma
Alexandra.

punktu widzenia obniżka nie ma sensu”.
I do tego merytoryczne elaboraty, z liczbami, danymi, zestawieniami. Niemal pod
każdym podpis – „wyborca”. Choć powinno
być – „lobbysta”. W decydującą fazę wkracza bowiem walka o opłaty interchange,
czyli prowizje pobierane za „luksus” płacenia kartą. Posłowie mówią, że aktywność
„wyborców” jest porównywalna z tą przy
aferze hazardowej. MasterCard i Visa przyciśnięte do muru niby proponują wreszcie
jakiś plan obniżek. A sklepy w mało finezyjny sposób przerzucają koszt interchange
na klientów. Tymczasem ubiegły tydzień
pokazał (po raz kolejny), jaki los czeka
firmy wyznające podejście „ciemny klient
i tak to kupi”. Nie kupi, bo po prostu nie
będzie płacił kartą. Chyba że wcześniej karciany stolik rozbiją politycy.

Widzi nam się

„Nie mam czasu,
żeby co tydzień komentować

sytuacje
coraz trudniejsze do obrony,
a minister Gowin takie

stwarzał”.

—— Cezary Szymanek, redaktor naczelny
„Bloomberg Businessweek Polska”

Premier Donald Tusk, ogłaszając zmianę na
stanowisku ministra sprawiedliwości
w poniedziałek, 29 kwietnia

ZDJĘCIA: WALDEMAR KOMPAŁA

Pół Polski spędziło ostatni tydzień na urlopie, a tymczasem… prysły marzenia o obniżce podatku VAT przed 2016 rokiem.
Jest nowy minister sprawiedliwości, co
– jak przekonywał kilka tygodni temu na
naszych łamach Mirosław Barszcz – procesu deregulacji zawodów nie powstrzyma. Na szczęście. Polityczne zamieszanie
wokół rury zmiotło prezes PGNiG. Choć
mnie bardziej interesuje dalszy los rady
nadzorczej owej spółki. Jeśli nadzór ma się
bowiem sprowadzać tylko do podnoszenia
rąk wedle zaleceń płynących od premiera/z resortu, to ja dziękuję za taki nadzór.
I jakby tego było mało, finał Ligi Mistrzów
bez hiszpańskiej drużyny.
I w tym momencie można byłoby już właściwie zadać sakramentalne pytanie „I jak
tu?…”, gdyby nie to, że w zaciszach sejmowych korytarzy i poselskich skrzynek pocztowych ktoś próbuje zrobić nas
w balona. Posłowie zalewani są bowiem
dziesiątkami listów: „A po co wy ruszacie
te opłaty?”, „Nigdzie w normalnym świecie
nie zajmują się tym politycy”, „Z naszego
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nc+ przeprosił, ale i tak dostał karę
UOKiK uznał, że platforma
złamała prawo i naruszyła
interesy konsumentów.
Nałożył na nią 11 mln zł kary.
Żaden klient nie lubi płacić więcej. Kierownictwu platformy powstałej z połączenia
„n” i Cyfry+ zrozumienie tego zajęło sporo
czasu. Ponieważ za błędy się płaci, to firma poza poważnie nadszarpniętym wizerunkiem musi pokryć rachunek na prawie
11 mln zł. Takiej wysokości karę nałożyła na nią prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). – Urząd
stwierdził stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
przez ITI Neovision w związku z wprowadzeniem oferty nc+. Sprawa związana jest
ze zmianą oferty, którą firma przygotowała kilka tygodni temu, a która wzbudziła duże wzburzenie wielu konsumentów
– uzasadnia Małgorzata Krasnodębska–
–Tomkiel, prezes UOKiK.
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Sprawa została wyjaśniona wyjątkowo
szybko. nc+ nową ofertę dla abonentów
ogłosił 21 marca. Wywołała prawdziwą burzę w internecie. Oburzeni klienci skrzyknęli się za pomocą mediów społecznościowych. Poszło o wysokie ceny pakietów
(najdroższy miał kosztować 199 zł), a także o podejście do dotychczasowych abonentów „n”. Listem zwykłym zostali poinformowani o obowiązkowym przejściu do
nc+ i mieli bardzo mało czasu na decyzję
o ewentualnym wypowiedzeniu.
Już 2 kwietnia UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające. I choć 12 kwietnia zarząd nc+ posypał głowę popiołem, przeprosił klientów i zmienił ceny pakietów
(najdroższy kosztuje 119 zł) oraz warunki
przechodzenia na nową ofertę, urząd na-

Od ogłoszenia fuzji z usług
nc+ zrezygnowało 150 tys.
osób. Teraz mogą wrócić
na starych zasadach.

łożył na firmę karę. Przyznał jednak, że
przy jej naliczaniu okolicznością łagodzącą
było usunięcie niektórych spornych punktów z umów. 11 mln zł to suma niższa od
maksymalnego wymiaru kary, który mógł
wynieść 10 proc. przychodów firmy, czyli
w przypadku ITI Neovision ok. 80 mln zł.
– Szybkość podjęcia decyzji jest zaskakująca, choć w tym przypadku skala naruszenia interesów konsumentów
pokrzywdzonych jednostronną decyzją
ITI Neovision była faktycznie duża – komentuje Joanna Dudek, radca prawny,
partner w Kancelarii Deloitte Legal.
Uzasadnienie decyzji UOKiK nie pozostawia wątpliwości, że protesty klientów
były najbardziej uzasadnione. Zdaniem
urzędu ITI Neovision, jednostronnie zmieniając umowy podpisane z abonentami,
„n” złamało prawo, a treść umów z nimi zawartych nie stanowiła podstawy do takiej
zmiany. UOKiK uważa, że redakcja pisma
skierowanego do abonentów oraz sposób
prezentacji nowych warunków wprowadzały w błąd. „Nawet rozważni konsumen-
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ZDJĘCIA: PIOTR NOWAK/FOTORZEPA, TOMASZ ADAMOWICZ/FORUM

6–12 maja 2013
Bloomberg Businessweek Polska

ci mogli nie dostrzec informacji o zmianie
warunków zawartych w piśmie prezentującym głównie ofertę programową nowego operatora. Skutkiem tego nie mogli oni
świadomie zdecydować o wyborze najkorzystniejszej oferty” – czytamy w uzasadnieniu decyzji. Niezgodne z prawem były
również przewidziane przez spółkę zbyt
krótkie terminy na decyzję co do przyszłej
umowy. Jednocześnie w przypadku braku
odpowiedzi konsumenta następowało niezgodne z prawem automatyczne zastępowanie starej oferty nową.
W trybie natychmiastowej wykonalności spółka ma poinformować abonentów, którzy nie wypowiedzieli dotychczas umowy, że usługi będą świadczone
na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczasowej
umowy terminowej lub do momentu wyboru przez nich oferty nc+. Z kolei osoby,
które umowę już wypowiedziały, mają do
31 maja możliwość zmiany decyzji.
Co na to spółka? Decyzja UOKiK nie jest
ostateczna i firmie przysługuje odwołanie
do sądu. Nie wiadomo jeszcze, czy skorzysta z takiej opcji. – Analizujemy decyzję,
jak i jej uzasadnienie. Do czasu zakończenia tych analiz nie odnosimy się do samej
decyzji – mówi Arkadiusz Mierzwa, rzecznik nc+. – Jednocześnie chcemy podkreślić,
że większość środków naprawczych nałożonych przez prezes urzędu pokrywa się
z wcześniej zaproponowanymi przez nas
zmianami w ofercie – dodaje.
Joanna Dudek: – Trudno przewidzieć,
czy spółka skorzysta z prawa do odwołania. Może kwestionować nałożenie kary
dlatego, że ze spornych praktyk już się
wycofała.
Jak informowała sama platforma, od
ogłoszenia fuzji rezygnację złożyło już
150 tys. abonentów. Choć część to osoby,
które były abonentami zarówno „n”, jak
i Cyfry+. Tempo składania wypowiedzeń
– według nc+ – znacznie zmalało po ogłoszeniu przez firmę zmian w ofercie.
Internauci chwalą decyzję UOKiK, ale
samą karę uznają za zbyt niską. A eksperci wytykają nc+ błędy. – Łączenie firm często jest okazją do podwyżek cen, co stało
się również w tym przypadku. Jednak sposób wprowadzenia zmian był fatalny – komentuje nieoficjalnie jeden z branżowych
ekspertów. Dodaje, że w takich sytuacjach
zazwyczaj przeprowadza się badania fokusowe, aby sprawdzić, jak wysokie podwyżki cen zostaną zaakceptowane.
– O ile wiemy, to czegoś takiego zabrakło – wtóruje kolejny ekspert. – Przeprowadzono tylko standardowe badanie opinii. A w takim przypadku nawet
sam sposób zadania pytań może zupeł-
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Mieliśmy do czynienia
z co najmniej dwoma
nieuczciwymi
praktykami.
Jednostronną zmianą
umów zawartych
z abonentami platformy
„n”, co w naszej
opinii jest złamaniem
prawa. Pozostałe
polegały na naszym
zdaniem niewłaściwym
przekazywaniu
informacji o zmianie
umowy konsumentom,
a także wyznaczeniu
zbyt krótkiego terminu
na złożenie rezygnacji.

Małgorzata
Krasnodębska–Tomkiel
– prezes UOKiK

Julien Verley – prezes
platformy cyfrowej nc+

nie zmienić podejście klientów do zmian.
W badaniu mogą mówić, że zmiany są dobre i je akceptują, a gdy już je dostaną na
piśmie, reakcja może być zupełnie inna
– dodaje ekspert.
Czy to efekt wielu zgłoszeń do UOKiK,
czy skala błędów nc+ była tak duża, faktem jest, że sprawa została przez urząd wyjaśniona wyjątkowo szybko. Standardowo
postępowania wyjaśniające trwają miesiącami, nawet ponad rok. W tym przypadku
od wszczęcia procedury do decyzji minęło
zaledwie 27 dni.
Faktem jest również, że UOKiK kar nakłada coraz więcej. W 2012 roku było ich
485 o łącznej wartości ponad 165,9 mln zł.
Największą, bo przekraczającą 60 mln zł,
ma zapłacić Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo, które zdaniem urzędników nadużyło pozycji rynkowej na rynku
sprzedaży gazu ziemnego. Z kolei aż 19 decyzji dla 10 firm z łącznymi karami ponad
36 mln zł było efektem kontroli umów na
prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych.
Od decyzji UOKiK do wpłaty kary do
budżetu państwa zwykle upływa dużo czasu. Jeśli prześledzić ostatnie orzecznictwo
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to widać, że raczej utrzymuje on decyzje urzędu. Firmy jednak składają odwołania, dzięki którym mogą zyskać na czasie,
ponieważ procedury odwoławcze trwają
latami. Spośród 10 najwyższych kar zapłaconych w 2012 roku trzy zostały nałożone
w 2008, a sześć w 2009. Tylko jedna została zapłacona w tym samym roku, w którym została nałożona. Chodzi o operatora telewizji kablowej UPC, który zdaniem
urzędu zataił ważne informacje w trakcie
postępowania dotyczącego przejęcia sieci
Aster. – Choć nie zgadzamy się z decyzją,
na tym etapie nie zamierzamy się odwoływać i uważamy sprawę za zamkniętą – komentowała wówczas Patrycja Gołos, dyrektor działu komunikacji UPC.
—— Piotr Mazurkiewicz
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Przepraszamy
klientów za
wszystko, co
zaszło do tej
pory – mówił
11 kwietnia
w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej”
Julien Verley,
prezes platformy
cyfrowej nc+.
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