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Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN) jako dobrowolna, samorządna, 

pozarządowa organizacja społeczna rzeczoznawców majątkowych, działająca na podstawie obowiązującego 

w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i  Statutu PSRWN, w ramach realizacji swojego 

podstawowego celu statutowego, tj reprezentowania członków PSRWN oraz ochrony ich interesów 

zawodowych, zaniepokojona bardzo licznymi sygnałami od swoich członków dotyczących praktyk instytucji 

będących beneficjentami dotacji unijnych udzielonych przez PARP zwraca się o zbadanie  zgodności 

udzielenia dotacji firmom, o których mowa poniżej.  

Na wstępie wyjaśniamy: Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia 

zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Zgodnie z jej Art. 156.1.." Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we 

własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie 

szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność w tym zakresie" 

Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego 

zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych. 

Na terenie Polski działa kilka firm, które zawierają z bankami umowy eliminujące wolną konkurencję w 

zakresie wykonywania wycen nieruchomości dla celów kredytowych. 
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Poważne wątpliwości budzi zatem przyznanie przez PARP w ramach konkursów dla działania 8.2 PO IG 

dotacji dwóm firmom:  

http://www.web.gov.pl/firmy-i-uslugi/katalog-b2b/26_485_system-obslugi-zlecen-integro.html 

 

Katalog B2B 

Informacje ogólne 

 

System obsługi zleceń INTEGRO 

• Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na 

celu automatyzacje wymiany informacji handlowych i automatyzacje procesów biznesowych realizowanych 

pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerami biznesowymi. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące 

miedzy przedsiębiorstwami procesy będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Projekt stanowi 

odpowiedz na płynące z rynku potrzeby oferowania usług wysokiej jakości, przy świadczeniu których, do 

minimum sprowadzone zostało ryzyko zaistnienia ludzkiego błędu. Bezpośrednim efektem wdrażanego 

systemu B2B, będzie osiągniecie maksymalnego skrócenia czasu realizacji zamówienia dla odbiorcy 

ostatecznego Partnera Wnioskodawcy. System B2B opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych 

mających na celu automatyzacje następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy 

partnerami projektu: 

1. proces zarządzania zleceniami 

2. proces rozliczeń 

3. proces raportowania 

4. proces obiegu dokumentów 

W ramach integracji systemu informatycznego Wnioskodawcy z systemami informatycznymi partnerów 

nastąpi implementacja podpisu elektronicznego. Projekt dotyczy współpracy Wnioskodawcy z partnerami 

krajowymi - Bankiem Zachodnim WBK S.A., PKO BP S.A., Nordea Bank Polski S.A. Jest to trwała i 

długookresowa współpracę w aspekcie wymiany informacji. Partnerzy Wnioskodawcy wskazani w niniejszej 

dokumentacji posiadają systemy informatyczne, które zostaną zintegrowane z systemem INTEGRO Sp. z 

o.o.. System B2B zawiera moduły automatycznie realizujące większość procesów biznesowych i znacznie 

ułatwiających współprace partnerów. Realizacja projektu i wdrożenie systemu przyczyni się do 

usprawnienia współpracy, ograniczenia zaangażowania pracowników w rutynowe czynności i minimalizacji 

kosztów administracyjnych. Realizacja wnioskowanego projektu przyczyni się przede wszystkim do 

automatyzacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Wdrożenie 

innowacyjnego systemu B2B i zwiększenie efektywności procesów biznesowych będzie zatem miało 

znaczny wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku współpracujących przedsiębiorstw.   
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Okres realizacji: 01/02/2013 – 31/01/2014 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-110/12-00 

Wartość projektu: 608 900,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 354 380,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowanych -

58,20% 

 

UWAGI 

W opisie projektu znajdują się elementy wzbudzające poważne wątpliwości: 

1. Projekt dotyczy współpracy Wnioskodawcy z partnerami krajowymi - Bankiem Zachodnim WBK S.A., 
PKO BP S.A., Nordea Bank Polski S.A - ogólnopolski zasięg działania wskazanych partnerów; 

Zapis wspomina o współpracy partnerów, którzy rzeczywiście  świadczą usługi, ale sobie wzajemnie. 

2. Jest to trwała i długookresowa współpracę w aspekcie wymiany informacji 

Przez „wymianę informacji” należy rozumieć zlecanie wykonawstwa.  

3. Realizacja wnioskowanego projektu przyczyni się przede wszystkim do automatyzacji wymiany 

informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami 

Znowu wnioskodawca operuje tylko pojęciem „wymiany informacji”, a nie usług. 

3. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące miedzy przedsiębiorstwami procesy będą 

maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane 

To zapis gwarantujący dużą efektywność realizowanego projektu,  ale niestety w praktyce znowu dotyczy to 

wykonywania przez lidera projektu ekspertyz dla partnerów. 

4. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B i zwiększenie efektywności procesów biznesowych będzie zatem 

miało znaczny wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku współpracujących przedsiębiorstw 

Rzeczywiście w praktyce konkurencyjność lidera wobec innych firm stała się dla wymienionych banków tak 

wielka, że został on de facto monopolistą na rynku w tej swoistej „współpracy”. 

 

Podsumowując: realizacja projektu przez beneficjenta we współpracy z partnerami – bankami 

doprowadziła do odwrotnego od zamierzonego (przez UE) skutku. Wzrost konkurencyjności tak ściśle 

powiązanych partnerów projektu spowodował utratę możliwości otrzymywania zleceń przez inne, poza 

projektowe podmioty. Tym samym, zgodna z przepisami prawa zasada konkurencyjności została w wyniku 

realizacji tego projektu – złamana.  
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W przypadku Firmy PATRNER CRLS:  

 

www.parp.gov.pl/files/74/108/212/11342.pdf  - w tabeli Lista podpisanych umów o 

dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG  

poz. 20 : 
 
Nr Umowy:UDA-POIG.08.02.00-14-014/10-00 

Nazwa Beneficjenta: PARTNER CRLS Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

Siedziba /miasto, województwo/:   Pruszków, Mazowieckie 

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów wyceny nieruchomości i likwidacji  

szkód oraz ich integracja z systemem klasy B2B  

Kwota dofinansowania w PLN: 320 300,00 

 

W przypadku firmy PARTNER  pełny opis projektu nie był dostępny, zatem prosimy również o jego 

zweryfikowanie w kontekście przedstawionych wątpliwości, oraz udostępnienie -przesłanie naszemu 

Stowarzyszeniu związanej z tym projektem wszelkiej dokumentacji. Mamy bowiem podejrzenia, że i w tym 

przypadku zastosowano ten sam scenariusz działań w kierunku monopolizacji rynku. 

Jeśli tak, to wydaje się , że obie firmy realizując projekty PARP miały pełną świadomość wydatkowania 

otrzymanych dotacji na wykonanie zadań niezgodnie z prawem.  

 

Zwracamy się o zbadanie, czy udzielenie dofinansowania tym firmom nie pozostaje w sprzeczności z 

zasadami UE - donatora będącego, jak się wydaje w świetle zapisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską, przeciwnym wszelkim przejawom zwalczania wolnej konkurencji również na rynkach 

wewnętrznych krajów członkowskich. 

Jeśli dysponujecie Państwo dokumentami związanymi z dofinansowaniem projektu firmy INTEGRO 

niedostępnymi na stronie internetowej - również zwracamy się o ich przekazanie. 

 

Jak nam wiadomo, w przypadku PARP- "działania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu 

postaw przedsiębiorczych. W ramach tak nakreślonego celu głównego Agencja realizuje działania na rzecz 

wsparcia i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia biznesu oraz regionów. 

Jednocześnie Agencja angażuje się w działalność badawczo-analityczną w zakresie swoich kompetencji, 

mającą na celu identyfikowanie potrzeb przedsiębiorców, w szczególności MSP, celem wykorzystania tej 

wiedzy przy tworzeniu propozycji nowych działań na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju 

zasobów ludzkich." 

 

Oczywiście nie negujemy dobrych intencji urzędników decydujących o przyznawaniu dotacji,  jednak w tym 

konkretnym przypadku - kiedy z jednej strony stoją pojedynczy przedsiębiorcy (wolny zawód), z drugiej 

natomiast firmy mające już na wstępie ścisłe powiązania z ogólnokrajowym źródłem zleceń (beneficjent 

/INTEGRA/ -partner /banki o zasięgu ogólnokrajowym/) nie tylko w efekcie doprowadziło to do zniszczenia 

małych firm, ale już z opisu projektu wynika, że zarówno beneficjent, jak i jego partnerzy mieli pełną 

świadomość i dążyli do eliminacji wolnej konkurencji.  

Firmy te bowiem - zapewniwszy sobie, jak jasno wynika z opisanego projektu współpracę ze swoimi 

partnerami (bankami), i we współpracy z którymi mając świadomość swojej - mocno uprzywilejowanej na 

rynku pozycji - opracowały "system wymiany informacji" , zatrudniają teraz rzeszę nieustosunkowanych jak 

one same przedsiębiorców-rzeczoznawców za niegodziwe i nie zapewniające rzetelności stawki.  
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W wyniku takiej działalności kilka tysięcy nie godzących się na tę sytuację, rozproszonych przedsiębiorców - 

rzeczoznawców zostało pozbawionych źródła zleceń i pozostaje bez środków do życia. 

Pytanie kolejne, to: czy występujące we wniosku instytucje, czy też ich służby prawne, mogły (czy miały 

takie prawo)  nie mieć świadomości łamania prawa, czyli wprost niszczenia wolnej konkurencji.  

Opisana sytuacja prowadzi również do łamania praw konsumentów- klientów wymienionych we wniosku 

jako partnerzy banków. Banki te bowiem, podpisując umowę o współpracy z beneficjentem uniemożliwiły 

konsumentom wybór zleceniobiorcy (rzeczoznawcy). Należy tu przypomnieć, że opisana we wniosku trwała 
i długookresowa współpraca w aspekcie wymiany informacji to głównie obsługa rynku wycen 

nieruchomości. Czynności te - zgodnie z prawem obowiązującym wykonuje - opisany na wstępie - 

rzeczoznawca, który w założeniach tego zawodu / działalności powinien być niezależny. 

 

W świetle przepisów unijnych udzielające dotacji agendy Unii Europejskiej przeciwne są zwalczaniu wolnej 

konkurencji na rynkach wewnętrznych krajów członkowskich: 

 

"Polityka konkurencji Unii Europejskiej obejmuje działania dotyczące: 

1. przedsiębiorstw działających na obszarze rynku europejskiego,  
2. państw członkowskich.  

 Zakres polityki konkurencji Unii Europejskiej: 
1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 
2. Niedopuszczanie do wykorzystywania przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej 
3. Kontrole fuzji przedsiębiorstw 
4. Liberalizacja zmonopolizowanych sektorów gospodarki 
5. Monitorowanie pomocy państwa 

Prawo Unii Europejskiej zakazuje firmom zawierania umów ograniczających wolną konkurencję, a 
przedsiębiorstwom dominującym na rynku nie pozwala na narzucanie innym uciążliwych klauzul w 
kontraktach. Umowy takie są automatycznie unieważniane. Komisja Europejska nakazuje wtedy firmom 
zaprzestania tego rodzaju praktyk, a opornych karze grzywną (do 50 tys. ecu można zapłacić nawet za 
dostarczenie niekompletnej dokumentacji). 

Komisja może wszcząć śledztwo z urzędu. Często też sama reaguje na skargi poszkodowanych firm, osób lub 
państw. 

Zakaz zmawiania się 

W UE obowiązuje zakaz wszelkich porozumień między przedsiębiorstwami, a także stosowania innych 
praktyk, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji (...). 

I nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwa porozumieją się bezpośrednio ze sobą, czy tylko dostosują do 
sugestii jakiejś organizacji. 

Bez znaczenia jest też forma, w jakiej zawarto niedozwolone porozumienie: pod europejskie paragrafy 
podlega zarówno podpisany w blasku jupiterów wielki kontrakt, jak i cicha umowa dżentelmeńska, do której 
doszło podczas gry w golfa w ekskluzywnym klubie. 
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Unia zabrania przedsiębiorstwom i ich grupom nadużywania pozycji dominującej na rynku. Za dominującą 
uznaje się firmę, która: 

• ma monopol,  
• lub jej udziały rynkowe przekraczają 40-65%, a konkurenci są mocno rozproszeni.  

Pozycję takiej firmy zwykle wspiera wyjątkowa siła finansowa lub szeroki dostęp do rynków kapitałowych. 
Utrzymanie jej ułatwia posiadana przewaga technologiczna i wysoka integracja (...). 

Zainteresowanie prawników Komisji Europejskiej wzbudzają wszelkie nieuczciwe działania przedsiębiorstw 
polegające na wyzyskiwaniu kontrahentów, narzucaniu im wyłączności (...) 

Poparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Ma ono sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, nowoczesnych technologii, a przede wszystkim 
przyspieszeniu zmian strukturalnych w gospodarce. 

Poniżej opis sytuacji dotyczącej umowy franczyzy, która z natury swojej zawiera określone klauzule 

umowne, w związku z którymi franczyzodawca uzyskuje potencjalną możliwość sprawowania pełnej 

kontroli nad zachowaniami franczyzobiorców.  

W ocenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Komisji Europejskiej klauzule takie mogą 
skutkować ograniczeniem wolnej konkurencji na rynku. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy w konkretnym 
stanie faktycznym klauzule umowne nie są uzasadnione koniecznością ochrony know-how franczyzodawcy 
przed jego wykorzystaniem przez konkurentów lub nie służą utrzymaniu jednorodności i renomy sieci 
działającej pod jedną nazwą. 

Zabezpieczenie zgodne z regułami 

Przedsiębiorcy, decydując się na przystąpienie do sieci franczyzowej, uzyskują w ramach pakietu 
franczyzowego prawo do korzystania z marki, wiedzy, doświadczenia oraz technik sprzedaży stosowanych 
przez franczyzodawcę. Ceną, jaką franczyzobiorcy płacą za dostęp do wiedzy gospodarczej franczyzodawcy, 
jest ograniczenie ich zdolności decyzyjnej, której treść wyznaczają wiążące zapisy umowne. W zamian za 
możliwość posługiwania się marką franczyzodawcy oraz wykorzystanie jego know-how franczyzobiorca 
utracić może prawo do swobodnego decydowania nie tylko o wystroju wnętrza i ubiorze pracowników, ale i 
o źródłach zaopatrzenia czy stosowanych cenach. 

Z uwagi na fakt, że w ramach struktur franczyzowych dochodzi do integracji zachowań podmiotów 
należących do sieci franczyzowej zwiększa się ryzyko uzyskania przez te podmioty dominacji na rynku. 
Dlatego też tak istotną rolę w ocenie legalności klauzul umownych zawartych w porozumieniach 
franczyzowych odgrywają reguły ochrony konkurencji. Świadczy o tym również dorobek Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości oraz Komisji Europejskiej w zakresie orzeczeń i decyzji. Analizując legalność 
poszczególnych postanowień występujących w porozumieniach franczyzowych, zarówno ETS, jak i Komisja  

Europejska przyjmowały za punkt odniesienia wspólnotowe reguły traktatowe dotyczące zakazanych 
praktyk ograniczających konkurencję (artykuł 81. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).  
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Wobec powyższego, w ramach powierzonych nam przez działające dotychczas na rynku w ramach zasad 

konkurencyjności firmy – wnosimy o pilne zajęcie się przedstawioną sprawą . Zwracamy się o niezwłoczne 

zbadanie sprawy i przedstawienie ścieżki działań, jakie podejmie PARP skoro w większości dotacji unijnych, 

w przypadku stwierdzenia niezgodności ich wydatkowania z prawem i zapisami dokumentacji 

konkursowych, projektodawcy powinni zwrócić te środki.  

 

Informujemy, że z naszej strony podjęliśmy już współpracę z UOKiK. Ponieważ obecnie na rynku działania 

współpracujących partnerów opisanych projektów są dumpingowe/ monopolistyczne i wykluczają tym 

samym możliwość prowadzenia dotychczasowej działalności firm wykluczonych z rynku – będziemy w ich 

imieniu składać kolejne skargi do polskich instytucji, a jeśli nie przyniesie to efektów- zwrócimy się do 

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, oraz nagłośnimy tę sprawę w mediach. 

Zanim jednak podejmiemy ostateczne kroki - choć bardzo zależy nam na czasie – zwracamy  się do PARP z 

uprzejmą prośbą o przedstawienie . 

Jesteśmy do dyspozycji korespondencyjnie, ale jesteśmy również gotowi spotkać się w PARP, gdyby w takiej 

formie wspólne przedyskutowanie problemu było przez Państwa akceptowane. 

 

Jednocześnie zwracamy się o informację (i ewentualnie przesłanie dokumentacji) czy wymienione poniżej 

firmy były beneficjentami, lub ubiegają się o dotacje i w jakim zakresie: 

1) Emmerson Evaluation Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa,  

2) Home Financial Services Sp. z o. o., ul. Reymonta 5/3, 60-791 Poznań, 

3) ESTIM Consulting Rudniccy spółka jawna, ul. Hery 72, 01-497 Warszawa, 

4) Acons Sp. z o.o., ul. Hery 18, 01-497 Warszawa 

Bowiem te firmy również zawarły z bankami umowy eliminujące wolną konkurencję w zakresie 

wykonywania wycen nieruchomości dla celów kredytowych. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Do wiadomości: 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (dot. sprawy RKT-412-03-15/AW (również RKT-690-43-15/AW)) 

 


