PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ

Wersja dla BIP
Wrocław, 29 grudnia 2017 r.

RWR-410-1/15/WS

Decyzja nr RWR 13/2017
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zmianą wprowadzoną Dz.U. z 2017 r.,
poz.1132) w związku z art. 33 ust. 5 i 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania
antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko Istituto Italiano del Marchio di Qualita
S.P.A. z siedzibą w Mediolanie i Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
– w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję porozumienie zawarte na krajowym rynku
certyfikacji pomiędzy Istituto Italiano del Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie i
Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, polegające na bezpośrednim
uzgadnianiu warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i recertyfikacji w zakresie
ceny, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
co stanowi praktykę ograniczającą konkurencję, o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów.
II. Na podstawie art. 10 ust. 1 powołanej w pkt I. ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów w związku z art. 33 ust. 5 i 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu
postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko Istituto Italiano del
Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie i Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu,
– w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję porozumienie zawarte na krajowym rynku
certyfikacji pomiędzy Istituto Italiano del Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie i
Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, polegające na bezpośrednim
uzgadnianiu warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i recertyfikacji w zakresie
alokacji klientów, dotyczących. m.in. następujących certyfikatów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura we Wrocławiu
pl. Strzelecki 25 < 50-224 Wrocław

tel. 71 32-36-380, fax. 71 32-36-398
wrocław@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
co stanowi praktykę ograniczającą konkurencję, o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów.
III. Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów w brzmieniu obowiązującym przed dniem 18 stycznia 2015 r. (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660; Nr 171, poz. 1206; Dz. U. z 2008 r. Nr
157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173) w związku z art. 33 ust. 5 i 6 tej ustawy oraz w
związku z art. 3 i 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 945), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu,
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
nakłada się na Istituto Italiano del Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie karę
pieniężną w wysokości 461 590,25 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy), w związku ze stosowaniem praktyki
ograniczającej konkurencję, określonej w pkt I i II niniejszej decyzji, płatną do budżetu
państwa.
IV. Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów w brzmieniu obowiązującym przed dniem 18 stycznia 2015 r. (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660; Nr 171, poz. 1206; Dz. U. z 2008 r. Nr
157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173) w związku z art. 33 ust. 5 i 6 tej ustawy oraz w
związku z art. 3 i 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 945), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu,
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :
odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
na Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z tytułu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję, określonych w pkt. I i II niniejszej decyzji.
V. Na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 80 powołanej w pkt I. ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów oraz na podstawie art. 263 § 1 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1267), w związku z art.
83 powołanej w pkt I. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanawia się
obciążyć Istituto Italiano del Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie i Dekra
Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kosztami opisanego w punkcie I i II sentencji
decyzji postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję na krajowym rynku
certyfikacji oraz zobowiązuje się tych przedsiębiorców do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kosztów postępowania w kwocie po 257,80 zł
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(słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) każdy, w terminie 14
dni od daty uprawomocnienia się decyzji.
Uzasadnienie
1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu, zwany
dalej również „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”, uzyskał informację o
możliwości zawarcia niedozwolonego porozumienia, zwanego dalej również
„Porozumieniem”, ograniczającego konkurencję między Dekra Certification sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej również „Dekra” i Istituto Italiano del Marchio di
Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie, zwanej dalej również „IMQ”, w zakresie ustalania
warunków składania ofert na usługi certyfikacji i recertyfikacji na terenie Polski. W związku
z powyższą informacją, Prezes Urzędu postanowieniem nr RWR 53/2014 z dnia 25 lutego
2014 r., zmienionym postanowieniem RWR 71/2014 z 8 kwietnia 2014 r., wszczął
postępowanie wyjaśniające w sprawie określenia zachowań rynkowych IMQ i Dekra pod
kątem wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej również „u.o.k.k.”, a w szczególności
jej art. 6, uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma
charakter antymonopolowy. Postępowanie prowadzono pod sygn. akt RWR – 400-14/14/WS.
Dowód – postanowienie nr RWR 53/2014 i postanowienie RWR 71 /2014 – zał. nr 11 do akt
o sygn. RWR-410-1/2015/WS;
1.1. W toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzono kontrolę wraz z przeszukaniem w
siedzibie Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie oraz w dwóch lokalizacjach odnoszących się
do Dekry (we Wrocławiu oraz Krakowie). W toku kontroli, w dniu 14 maja 2014 r. Prezes
Zarządu Dekry złożył skrócony wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary (zwany dalej
również „wnioskiem leniency”), o którym mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia
przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie” (Dz. U. Nr 20, poz. 109), uzupełniony
następnie w dniach 11 czerwca i 7 lipca 2014 r. W dniu 20 maja 2014 r. wniosek leniency
drogą mailową złożyło także IMQ (wniosek ten był następnie złożony osobiście przez
pełnomocnika IMQ w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w dniu 23 maja 2014
r. oraz kilkukrotnie uzupełniany pismami z dnia 4, 5 i 30 czerwca, 1 lipca 2014 r. i 12 sierpnia
2014 r.).
Dowód – protokół kontroli Dekry, pisma Dekry z dnia 11 czerwca 2014 r. i 7 lipca 2014 r.,
mail IMQ i wniosek IMQ, pisma IMQ z 4 czerwca 2014 r., z dnia 5 czerwca 2014 r., z dnia
30 czerwca 2014 r., z dnia 1 lipca 2014 r. i z dnia 12 sierpnia 2014 r. – załącznik nr 11-12 do
akt głównych;
Z treści zgromadzonych w wyniku ww. czynności dokumentów i informacji wynikało, iż obaj
Przedsiębiorcy działają na krajowym rynku certyfikacji. Przedsiębiorcy ci zawarli
Porozumienie, funkcjonujące w okresie co najmniej od dnia 12 listopada 2009 r. przynajmniej
do 12-14 maja 2014 r., dotyczące usług certyfikacji lub recertyfikacji w zakresie co najmniej
jednego z następujących certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
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- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji).
Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż Porozumienie mogło polegać w szczególności na:
- nie zabieraniu sobie już pozyskanych klientów (zwłaszcza w regionie: Małopolska,
Podkarpacie i Świętokrzyskie) – dzięki czemu raz pozyskany klient pozostawał klientem
odpowiednio Dekry lub IMQ i ceny za usługi na rzecz tego klienta mogły być utrzymane na
stałym poziomie,
- w przypadku pozyskiwania nowych klientów, (a także w sytuacji, gdy podmiot
recertyfikowany chciał porównać oferty), wspierania się za pomocą tzw. kontrofert w
zamówieniach do kwoty, która nie wymaga przeprowadzenia zamówienia w trybie ustawy o
zamówieniach publicznych (tj. o wartości poniżej 14 tys. euro). Porozumienie opierało się na
zasadzie wzajemnej, dwustronnej lojalności.
Zawarte Porozumienie pomiędzy IMQ i Dekra miało ułatwić (umożliwić) sprzedaż usług
certyfikacji (recertyfikacji) wybranym klientom przez jedną z tych spółek, poprzez wzajemne
wystawianie ofert handlowych na określonym poziomie cenowym na rzecz klienta, któremu
dana spółka (IMQ lub Dekra) chciała świadczyć usługi certyfikacji bądź recertyfikacji.
Elementem Porozumienia było też wskazywanie klientom przez jednego Przedsiębiorcę
drugiemu, jako potencjalnego, kolejnego oferenta (drugiego). Obaj Przedsiębiorcy uzgadniali
ofertę cenową, którą drugi z nich zaoferuje klientowi na poziomie gwarantującym lub
znacznie uprawdopodabniającym sprzedaż swojej usługi certyfikacji (recertyfikacji) przez
pierwszego Przedsiębiorcę (tzw. kontroferta).
Z danych udostępnionych przez uczestników Porozumienia mogło wstępnie wynikać, iż w co
najmniej 46 przypadkach z prośbą o kontrofertę mogli zwracać się pracownicy Dekry do
IMQ, zaś co najmniej w 52 przypadkach - pracownicy IMQ do Dekry (obie Spółki
zaznaczyły, iż pełną informację odnośnie skali Porozumienia będą mogły przedstawić dopiero
po przeprowadzeniu wewnętrznych audytów). Faktyczna liczba przypadków realizacji
Porozumienia okazała się później znacznie większa.
1.1. Mając na uwadze powyższe wyniki postępowania wyjaśniającego o sygn. akt RWR –
400-14/14/WS, organ antymonopolowy postanowieniem nr RWR 22/2015 z dnia 30 stycznia
2015 r. wszczął z urzędu przeciwko obu Przedsiębiorcom postępowanie antymonopolowe pod
zarzutem zawarcia porozumienia na krajowym rynku certyfikacji, polegającego na
bezpośrednim uzgadnianiu warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i recertyfikacji:
1) w zakresie ceny, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
które to działanie należy uznać za mogące ograniczać konkurencję i naruszać zakaz, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.;
2) w zakresie alokacji klientów, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
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- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
które to działanie należy uznać za mogące ograniczać konkurencję i naruszać zakaz, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.
1.2. W odpowiedzi na stawiane zarzuty Przedsiębiorcy potwierdzili fakt zawarcia
Porozumienia. W szczególności zajęli następujące stanowiska:
Dekra
Pismem z dnia 16 marca 2015 r., stanowiącym pierwsze pismo po wszczęciu postępowania
antymonopolowego Przedsiębiorca oświadczył, iż podtrzymuje swoje stanowisko
przedstawione w pismach z dnia 11 czerwca oraz 7 lipca 2014 r., złożonych w toku
postępowania wyjaśniającego prowadzonego pod sygn. akt RWR – 400-14/WS.
Przedsiębiorca potwierdził „jednoznacznie i bezwarunkowo” istnienie Porozumienia,
zakazanego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 oraz 3 uokik, „które zawarte zostało pomiędzy
Spółką a firmą IMQ i funkcjonowało w okresie od dnia 12 listopada 2009 r. najpóźniej do
dnia 14 maja 2014 r. (najprawdopodobniej do dnia 12 maja 2014 r.), którego inicjatorem
było IMQ oraz które miało za przedmiot:
(i) bezpośrednie uzgadnianie warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i recertyfikacji
w zakresie ceny, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:

ISO 9001 (System zarządzania jakością),

ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),

OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy),

ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji, oraz
(ii) bezpośrednie uzgadnianie warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i
recertyfikacji w zakresie alokacji klientów, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:

ISO 9001 (System zarządzania jakością),

ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),

OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy),

ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji.”
Istotę tego Porozumienia Przedsiębiorca określił w następujący sposób: „Porozumienie
polegało na występowaniu przez jednego uczestnika porozumienia do drugiego, o
wystawienie oferty mniej korzystnej na certyfikację lub recertyfikację dla określonego klienta,
tak by oferta tego uczestnika została przez klienta wybrana jako najkorzystniejsza spośród
ofert (...), przy czym działanie takie było w niektórych przypadkach następstwem próśb klienta
o wskazanie dodatkowych oferentów. Porozumienie dotyczyło obszaru całego kraju, zaś
kluczowe funkcje pełnili w nim: ze strony IMQ – Pani J.A. [ochrona danych osobowych],
szefowa Przedstawicielstwa IMQ w Polsce (Operation Manager Poland), zaś ze strony Spółki
– Pan J. P. [ochrona danych osobowych], Manager Regionalny w Krakowie.”
Przedsiębiorca podtrzymał jednocześnie wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary, o której
mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k., „złożony w dniu 14 maja 2014 r., o godz. 12:22, a
następnie uzupełniony pismami Spółki z dnia 11 czerwca 2014 r. oraz 7 lipca 2014 r.” W
ocenie Dekry, „w świetle okoliczności sprawy oraz dotychczas podjętych przez nią działań,
zachodzą podstawy do uznania, że przesłanki zastosowania art. 109 ust. 1 Ustawy w
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odniesieniu do Spółki są spełnione. Dostarczony przez Spółkę materiał dowodowy oraz
informacje o okolicznościach związanych z zawiązaniem i funkcjonowaniem niedozwolonego
porozumienia, mogą bowiem być kwalifikowane, jako wystarczające do wszczęcia
postępowania antymonopolowego tudzież wydania decyzji o której mowa w art. 10 lub 11
Ustawy. Jednocześnie, w toku postępowania Spółka niezwłocznie podjęła z Urzędem
współpracę w pełnym zakresie, dostarczając w zakreślonych terminach wszelkich
wnioskowanych informacji i dokumentów, jak również dodatkowych materiałów i analiz z
własnej inicjatywy.” Przedsiębiorca zadeklarował jednocześnie gotowość dalszej, pełnej
współpracy z Prezesem Urzędu, w szczególności zaś gotowość dostarczenia wszelkich innych
informacji i dokumentów. Ponadto Przedsiębiorca poinformował, odwołując się do złożonych
w toku postępowania wyjaśniającego oświadczeń, iż zaprzestał udziału w niedozwolonym
Porozumieniu najpóźniej z dniem 14 maja 2014 r., a także, iż nie był jego inicjatorem i nie
nakłaniał innych przedsiębiorców do wzięcia w nim udziału.
Jednocześnie Dekra zaznaczyła, że realizacja niedozwolonego Porozumienia nie wywołała
istotnych skutków rynkowych, odwołując się w tym zakresie do argumentacji zawartej w jej
piśmie z dnia 7 lipca 2014 r. (w części zat. „Ocena skutków rynkowych porozumienia”).
Przedsiębiorca wskazał, iż w jego ocenie na fakt, że zarzucana praktyka w minimalny sposób
wpłynęła na funkcjonowanie konkurencji, wskazują m.in.:
- niewielki udział uczestników porozumienia w krajowym rynku certyfikacji, w zakresie
certyfikatów których dotyczyły przypadki realizacji niedozwolonego porozumienia;
- niewielki udział przypadków realizacji niedozwolonego porozumienia w ogólnej liczbie
zrealizowanych w Polsce certyfikacji (w tym recertyfikacji);
- niewielki udział przypadków realizacji niedozwolonego porozumienia w skali całej
działalności Dekry;
- relatywnie mała efektywność Porozumienia;
- brak uszczerbku po stronie klientów w zakresie cen usług oferowanych przez Dekrę;
- brak uszczerbku po stronie klientów oraz konsumentów w zakresie jakości usług
świadczonych przez Dekrę.
Przedsiębiorca przedstawił dokładny opis przedmiotowego porozumienia, zawierający
wskazanie przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie, usług, których to porozumienie
dotyczyło, terytorium objętego porozumieniem, czasu trwania i celu porozumienia.
Dowód – pismo Dekry z 16.03.2015 k. 92 – 156 (I tom akt głównych) akt o sygn. RWR-4101/2015/WS, zwanych dalej również „aktami głównymi”;
W toku postępowania antymonopolowego Dekra współpracowała z Prezesem Urzędu,
przedstawiając w kolejnych pismach, tj. m.in. z dnia 27 października 2015 r., z dnia 15
grudnia 2015 r., z dnia 19 lutego 2016 r., z dnia 30 listopada 2016 r., z dnia 6 lutego 2017 r.
dodatkowe wyjaśnienia i dowody w sprawie, działając zarówno na wezwanie Prezesa Urzędu
jak również z własnej inicjatywy. Ostatecznie Przedsiębiorca potwierdził fakt realizacji 125
przypadków Porozumienia w okresie od listopada 2009 r. do połowy maja 2014 r. Opisując
okoliczności jego zakończenia, Dekra scharakteryzowała je następująco: „Zakończenie
porozumienia w maju 2014 r. miało związek z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd w IMQ
oraz Spółce oraz uzyskaniem informacji o prowadzonym przez Urząd postępowaniu
wyjaśniającym. Wedle informacji zgromadzonych przez Spółkę ostatnia prośba ze strony jej
pracowników do IMQ o wystawienie oferty miała miejsce 6 maja 2014 r. Ostatnie spotkanie
pomiędzy Panem J.P. [ochrona danych osobowych] a Panią J.A. [ochrona danych osobowych]
miało miejsce w dniu 12 maja 2014 r. w domu Pana P. [ochrona danych osobowych] i
dotyczyło przeprowadzonej przez Urząd kontroli. W trakcie tego krótkiego spotkania Pani

6

J.A. [ochrona danych osobowych] podzieliła się z Panem J.P. [ochrona danych osobowych]
informacją o przeprowadzaniu kontroli w IMQ oraz o jej domysłach,
co do przyczyn podjęcia przez Urząd takich działań. W dniu 13 maja 2014 r. Pani J.A.
[ochrona danych osobowych] skontaktowała się telefonicznie z Panem J.P. [ochrona danych
osobowych] z propozycją kolejnego spotkania, jednak odmówił on i do spotkania nie doszło.
Od tego momentu Pan J.P. [ochrona danych osobowych] nie miał żadnych kontaktów
(zawodowych ani towarzyskich) z Panią J.A. [ochrona danych osobowych] jak również z
jakimikolwiek innymi pracownikami IMQ. Powyższe dotyczy także pozostałych pracowników
Spółki.”
Dowód – pismo Dekra z 16 marca 2015 r. k. 96-97 akt głównych (I tom akt głównych), z 27
października 2015 r. k. 296 – 316 (I tom akt głównych), z dnia 15 grudnia 2015 r. k. 341-343
(I tom akt głównych), z dnia 19 lutego 2016 r. k. 2111-2112 (VII tom akt głównych), pismo z
dnia 30 listopada 2016 r. k. 2507 – 2584 (VIII tom akt głównych), pismo z dnia 6 lutego 2017
r. k. 2640 – 2642 (VIII tom akt głównych);
IMQ
Pismem z dnia 10 kwietnia 2016 r. stanowiącym pierwsze pismo po wszczęciu postępowania
antymonopolowego, Przedsiębiorca oświadczył, iż „(…) przyznaje się do zarzutów opisanych
w Postanowieniu nr RWR 22/2015. Celem zawartego porozumienia był podział rynku poprzez
przypisanie konkretnemu uczestnikowi porozumienia konkretnego klienta, za pomocą
uprzedniego uzgadniania warunków ofert. (...). Uczestnik porozumienia rozumie naganność
istnienia porozumienia i oświadcza, iż zaprzestał jego stosowania niezwłocznie po powzięciu
informacji o stosowaniu na terenie Polski niedozwolonych praktyk.”
Oceniając skutki rynkowe Porozumienia, w tym jego wpływ na strukturę rynku,
Przedsiębiorca uznał te skutki za „znikome”. Uzasadniając ww. pogląd Spółka IMQ
stwierdziła m.in., iż kontrahenci (klienci) pragnący wybrać jednostkę certyfikującą,
zazwyczaj badając rynek obejmowali zazwyczaj więcej, niż dwóch przedsiębiorców
oferujących sprzedaż ww. usług. Tymczasem zakazane porozumienie obejmowało wyłącznie
Dekra Cetification Sp. z o. o. oraz IMQ SPA, i, w związku z tym, zdaniem IMQ, pozostawało
bez wpływu na treść i wartość propozycji handlowych innych przedsiębiorców, oferujących
sprzedaż swoich usług certyfikacji temu samemu klientowi.
Okoliczność tę potwierdza fakt, iż nie we wszystkich przypadkach, kiedy IMQ zwracało się o
złożenie kontroferty do Dekry, doszło do sfinalizowania umowy z IMQ (spośród 34 znanych
przedsiębiorcy przypadków realizacji niedozwolonego porozumienia, podpisaniem umowy
zakończyło się 25 przypadków). IMQ przyznało, iż nie ulega jednak wątpliwości, że
Porozumienie „z całą pewnością” skutkowało brakiem szans na sprzedaż swoich usług
certyfikacji (recertyfikacji) przez drugiego z uczestników porozumienia w konkretnym
przypadku.
Przedsiębiorca uzasadniając swoje twierdzenia o bagatelnym wpływie zawartego
Porozumienia na rynek wskazał, iż udział IMQ w rynku certyfikacji akredytowanych w
Polsce w latach 2007- 2013 był bardzo niewielki i wahał się:

od [tajemnica przedsiębiorstwa] % dla normy ISO 9001;

od [tajemnica przedsiębiorstwa] % dla normy ISO 14001;
od [tajemnica przedsiębiorstwa] % dla normy ISO/IEC 27001;
[tajemnica przedsiębiorstwa] % dla normy BS OHSAS 18801 za rok 2009 (za
2011r. - [tajemnica przedsiębiorstwa] %).
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Przedsiębiorca zastrzegł dodatkowo, iż „powyższy udział procentowy dotyczy całości udziału
w rynku certyfikacji w Polsce IMQ SPA (włącznie z udziałem certyfikatów wydanych w
realizacji nielegalnego porozumienia).” IMQ podkreśliła, iż „Działalność IMQ SPA w Polsce
jest działalnością o minimalnym znaczeniu w kontekście całego przedsiębiorstwa – zarówno
pod względem ilości wydanych certyfikatów, jak i generowanych obrotów.”
Dowód - pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. (z datą wpływu 14 kwietnia 2015 r.) k. 246247 akt głównych oraz k. 71 załącznika nr 2 do akt głównych (wersja pisma, co do której
ograniczono prawo wglądu przedsiębiorcy Dekra postanowieniem nr RWR 54/2016 z dnia 5
lipca 2016 r.);
Jednocześnie Przedsiębiorca przedstawił dokładny opis przedmiotowego Porozumienia,
zawierający wskazanie przedsiębiorców, którzy je zawarli, usług, których to Porozumienie
dotyczyło, terytorium nim objętego, czasu trwania i celu Porozumienia.
Dowód – pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. k. 184 – 251 (I tom akt głównych);
W toku postępowania antymonopolowego IMQ współpracowała z Prezesem Urzędu,
przedstawiając w kolejnych pismach, tj. m.in. z datami wpływu w dniu 27 maja 2015 r., w
dniu 21 grudnia 2015, w dniu 22 lutego 2016 r., w dniu 28 czerwca 2016 r., w dniu 4 sierpnia
2016 r., w dniu 7 października 2016 r., w dniu 18 stycznia 2017 r., w dniu 9 lutego 2017 r.
dodatkowe wyjaśnienia i dowody w sprawie, działając zarówno na wezwanie Prezesa Urzędu
jak również z własnej inicjatywy. Ostatecznie Spółka potwierdziła fakt realizacji 126
przypadków porozumienia w okresie od listopada 2009 r. do końca maja 2014 r. Opisując
okoliczności jego zakończenia Przedsiębiorca scharakteryzował je następująco:
„Porozumienie funkcjonowało do maja roku 2014, kiedy UOKIK wszczął postępowanie
wyjaśniające. Wówczas to Centrala IMQ powzięła wiedzę o stosowaniu zakazanych praktyk i
nakazała natychmiastowe zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z pracownikami czy
przedstawicielami Dekra Certification Sp. z o. o. Rozwiązano z J.A-D. [ochrona danych
osobowych] umowę o pracę. Od maja 2014 nie funkcjonuje porozumienie w żadnej formie.”
Dowód – pismo IMQ z datą wpływu 14 kwietnia 2015 r. k. 213-214 akt głównych (I tom akt
głównych), z datą wpływu w dniu 27 maja 2015 k. 265 – 287 akt głównych (I tom akt
głównych) i k. 1367 – 1416 (V tom akt głównych), w dniu 21 grudnia 2015 r. k. 346 – 439 (II
tom akt głównych), w dniu 22 lutego 2016 r. k. 2087 – 2088 (VII tom akt głównych), w dniu
28 czerwca 2016 r. k. 2175 – 2251 (VII tom akt głównych), w dniu 4 sierpnia 2016 r. k. 2287
– 2290 (VII tom akt głównych), w dniu 7 października 2016 r. k. 2354 – 2467 (VII tom akt
głównych), w dniu 18 stycznia 2017 r. k. 2621 – 2630 (VIII tom akt głównych), w dniu 9
lutego 2017 r. k. 2660 – 2662 (VIII tom akt głównych);
Rozbieżności stanowisk Dekry oraz IMQ
1) Objęci postępowaniem Przedsiębiorcy zajęli rozbieżne stanowiska w przedmiocie
określenia, który z nich był inicjatorem Porozumienia, obarczając siebie nawzajem inicjatywą
w tym zakresie. Wprawdzie zgodnie przyznali, iż genezę Porozumienia należy wiązać z
działaniami J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) i J.A. [ochrona danych osobowych]
(obecnie po zmianie nazwiska A-D. [ochrona danych osobowych] z IMQ), to jednak różnili się
w ocenie ich roli w zawiązaniu Porozumienia. Stanowiska obu Przedsiębiorców były
następujące:
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Stanowisko Dekra
„Pani J.A.[ochrona danych osobowych] oraz Pan J.P.[ochrona danych osobowych] znali się
wcześniej, pracując wspólnie do roku 2005 – jako przedstawiciele handlowi – w firmie
konsultingowej Consultancy Service Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Po odejściu z
tej pracy, Pan J.P.[ochrona danych osobowych] w styczniu 2005 r. nawiązał współpracę ze
Spółką, zostając Menedżerem Regionalnym na obszar południowo – wschodniej Polski.
Natomiast Pani J.A.[ochrona danych osobowych] rozpoczęła pracę w polskim
przedstawicielstwie CESI S.p.A. w Krakowie, a następnie została szefem polskiego
przedstawicielstwa IMQ. Pani A.[ochrona danych osobowych] oraz Pan P.[ochrona danych
osobowych] nie utrzymywali w tym czasie stałych kontaktów. Spotkali się jednak przypadkowo
w październiku 2009 r. na Placu Na Stawach w Krakowie, wymieniając się informacjami o
aktualnym miejscu zatrudnienia oraz problemach napotykanych w pracy. Pani J.A.[ochrona
danych osobowych] skarżyła się m. in. na trudną sytuację mniejszych podmiotów na polskim
rynku certyfikacji. Rozmowa dotyczyła także identycznych, jak się okazało, próśb ze strony
klientów chcących skorzystać z usług certyfikacji bądź recertyfikacji oferowanych przez IMQ
albo Spółkę o wskazanie dodatkowych oferentów (…). Wkrótce później Pan J.P.[ochrona
danych osobowych] otrzymał od Pani J.A.[ochrona danych osobowych] telefoniczne
zaproszenie na spotkanie w biurze polskiego przedstawicielstwa IMQ, które mieściło się w
Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36, a więc w pobliżu (ok. 200 metrów) Placu Na Stawach.
Jak już wskazano, spotkanie to odbyło się w dniu 12 listopada 2009 r., a uczestniczyli w nim
Pani J.A, Pan P.B. oraz Pan P.F. (obecnie G.) [ochrona danych osobowych] - ze strony IMQ,
a ponadto Pan J.P. [ochrona danych osobowych] Spotkanie trwało około godzinę. Prowadziła
je Pani J.A., a Panowie P.B. i P. F. (obecnie G.) [ochrona danych osobowych] raczej słuchali
aniżeli uczestniczyli w rozmowie. W trakcie tego spotkania padła ze strony Pani A.[ochrona
danych osobowych] propozycja wzajemnej pomocy IMQ oraz Spółki, polegającej na
wystawianiu ofert, które zwiększą szanse jednego albo drugiego podmiotu (…). IMQ albo
Spółka miały na prośbę drugiego uczestnika porozumienia wystawiać oferty na określonym
poziomie cenowym dla wskazanego klienta.”
Dowód – pismo Dekra z dnia 16 marca 2015 r. k. 95 (I tom akt głównych);
Kontynuując ten wątek, Przedsiębiorca twierdził dalej, iż: „Wszelkie fakty, które miały
miejsce w przedmiotowej sprawie wskazują (…), że inicjatorem zawarcia porozumienia było
IMQ. Wynika to, w szczególności, z następujących okoliczności faktycznych, przekazanych
nam m. in. przez Pana J.P. [ochrona danych osobowych]:
- Spotkanie z dnia 12 listopada 2009 r. na którym ustalone zostały warunki funkcjonowania
porozumienia, odbyło się, jak wskazano wyżej, z inicjatywy Pani J.A. w biurze IMQ.
Spotkanie to było następstwem przypadkowego spotkania Pani J.A. oraz Pana J. P.[ochrona
danych osobowych] (znających się z wcześniejszej pracy w Consultancy Service Poland Sp. z
o.o.) na Placu Na Stawach, położonym w pobliżu biura IMQ, w trakcie którego wymienili się
oni informacjami o aktualnym zatrudnieniu oraz o problemach napotykanych w pracy. Pan
J.P.[ochrona danych osobowych] został zaproszony przez Panią J.A.[ochrona danych
osobowych] do biura IMQ. Ze strony IMQ, w dniu 12 listopada 2009 r., w spotkaniu
uczestniczyli, oprócz Pani J.A., także Pan P.B. oraz Pan P.F. (obecnie G.)[ochrona danych
osobowych]. Prowadziła je Pani J.A. W trakcie spotkania propozycja podjęcia współpracy
pomiędzy IMQ a Spółką, którą zakwalifikować można jako niedozwolone porozumienie, padła
ze strony Pani J.A.[ochrona danych osobowych]. Zgodnie z jej propozycją IMQ albo Spółka
miały na prośbę drugiego uczestnika porozumienia wystawiać oferty na określonym poziomie
cenowym dla wskazanego klienta, tak żeby zwiększyć jego szanse (…);
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- Pierwsza prośba uczestnika porozumienia o wystawienie przez drugiego uczestnika oferty
na określonym poziomie cenowym (wyższym niż planowany przez wnioskodawcę) (…) została
sformułowana przez IMQ względem Spółki jeszcze w listopadzie 2009 r. i dotyczyła
wystawienia oferty dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku. Również druga w kolejności prośba, którą
można zakwalifikować jako realizację niedozwolonego porozumienia, została wystosowana
przez IMQ względem Spółki. Nastąpiło to w dniu 8 stycznia 2010 r., a dotyczyło oferty dla
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Pierwszą prośbą Spółki o
wystawienie oferty przez IMQ była przypuszczalnie ta z 20 marca 2010 r., dotycząca Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Oznacza to, że pierwsze dwa przypadki realizacji
porozumienia miały miejsce całkowicie z inicjatywy i na korzyść IMQ. Spółka dopiero w
kolejnym etapie zaczęła formułować swoje prośby o wystawienie określonej oferty przez IMQ.
- W okresie, w którym zawarte zostało porozumienie IMQ było podmiotem o zdecydowanie
słabszej pozycji rynkowej w porównaniu ze Spółką. Z informacji jakimi dysponuje Spółka
wynika bowiem, że IMQ realizowało wówczas rocznie kilkanaście – kilkadziesiąt certyfikacji
w skali całego kraju. Tymczasem Spółka w roku 2009 zrealizowała takich certyfikacji ponad
500. Powyższe okoliczności wskazują, że motywacja zawarcia niedozwolonego porozumienia
była zdecydowanie silniejsza po stronie IMQ aniżeli po stronie Spółki. Jest bowiem logiczne
biznesowo, że na zainicjowaniu porozumienia najbardziej korzystała IMQ, dla której już kilka
wygranych przetargów stanowiło wyraźny skok w rozwoju działalności, tymczasem dla Spółki
kilka przetargów stanowiło niewielki ułamek całej działalności – w szczytowym okresie ok.
[tajemnica przedsiębiorstwa]%. Dlatego początek współpracy Stron należy ocenić jako de
facto przysługę robioną dawnej koleżance przez kolegę z innej, większej firmy. Inicjowanie i
nakłanianie do współpracy Spółki przez IMQ jest w tym kontekście logiczne i zrozumiałe.
Dowód – pismo Dekra z dnia 16 marca 2015 r. k. 96 (I tom akt głównych);
W piśmie z dnia 27 października 2015 r. Dekra polemizując ze stanowiskiem IMQ, zgodnie z
którym to Dekra zainicjowała zawarcie Porozumienia, gdyż zależało jej na złożeniu
kontroferty przez IMQ na certyfikacje w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy
oraz Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w listopadzie 2009 r., zaprzeczyła
tym twierdzeniom. Jak wskazała: „Przeciwnie, dokumenty dotyczące tych certyfikacji
wskazują, że nie mogły one być przypadkami realizacji niedozwolonego porozumienia. W
przypadku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie oferta została przygotowana
przez Pana J.P.[ochrona danych osobowych] już w dniu 20 października 2009 r., natomiast
umowę Spółka podpisała z tym klientem w dniu 12 listopada 2009 r., a więc w dniu
spotkania Pana J.P. z Panią J.A.[ochrona danych osobowych]. Oferta Spółki została zatem
wybrana jeszcze przed spotkaniem Pana J.P. oraz Pani J.A.[ochrona danych osobowych] i
trudno wskazać kiedy i po co Pan P.[ochrona danych osobowych] miałby się zwracać do Pani
A.[ochrona danych osobowych] o kontrofertę. Już w dniu 12 listopada 2009 r., a tym bardziej
później, byłoby to bowiem całkowicie bezcelowe. Warto przy tym zauważyć, że w piśmie IMQ
z dnia 26 maja 2015 r. wskazano w odniesieniu do tego przypadku, że rzekoma prośba [Pana
J.P.[ochrona danych osobowych] - przyp. J.S.] dotyczyła recertyfikacji (k. 272 akt
postępowania). Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie nie był jednak przed
listopadem 2009 r. klientem Spółki, zaś świadczona na jego rzecz w tym czasie usługa była
certyfikacją a nierecertyfikacją, co potwierdza zarówno treść oferty wystawionej przez
Dekrę, jak i umowy podpisanej w dniu 12 listopada 2009 r. Dokumenty te stanowią załączniki
nr 6 i 7 do niniejszego pisma. Z kolei w przypadku Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w
Morawicy oferta została wystawiona przez Pana J.P.[ochrona danych osobowych] w dniu
15 grudnia 2009 r., na podstawie zaproszenia wystosowanego przez klienta w dniu 10
grudnia 2009 r. Nie mógł się on zatem zwracać do IMQ o wystawienie kontroferty w
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listopadzie tego samego roku i tego nie uczynił. Oferta wystawiona przez Pana J.P. [ochrona
danych osobowych] na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w dniu 15
grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
pisma. W świetle powyższego, twierdzenie jakoby wskazane przez IMQ przypadki rzekomego
wystawienia kontrofert dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie były pierwszymi przypadkami realizacji
niedozwolonego porozumienia, są całkowicie niewiarygodne.”
Dowód – pismo Dekry z 27 października 2015 r. k. 301;
Stanowisko wyżej prezentowane, w tym dotyczące daty zawiązania się Porozumienia, było
konsekwentnie podtrzymywane przez Przedsiębiorcę w toku całego postępowania, jednak
po końcowym zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, Dekra, mając na
uwadze treść zeznań świadka J.P.[ochrona danych osobowych], złożonych na rozprawie
administracyjnej, pismem z dnia 17 października 2017 r. wskazała z daleko posuniętej
ostrożności prawnej, iż w sprawie nie jest wykluczone, że Porozumienie zawarte zostało już
w trakcie przypadkowego spotkania między J.P. a J.A.[ochrona danych osobowych] w
październiku 2009 r. Ponadto Dekra wskazując na niejednoznaczny materiał dowodowy, a
zwłaszcza jego niedostatek co do genezy zawarcia Porozumienia nie wykluczyła, iż w
sprawie nie da się ustalić inicjatora jego zawarcia. W ocenie Dekry: „Sytuacja, w której nie
można niezbicie ustalić inicjatora porozumienia, nie wydaje się być szczególnie wyjątkowa
czy hipotetyczna. W praktyce działalności gospodarczej mogą mieć miejsce sytuacje, w
których zachowania stron odnoszące się do zawierania porozumienia są podobne czy
tożsame, albo trudne do wytłumaczenia i zrozumienia. Inicjowanie czy nakłanianie do
zawarcia porozumienia to złożone zjawiska z pogranicza psychologii zarządzania i ekonomii
behawioralnej. Mogą one przejawiać w różnych formach i cechować się szczególnymi
niuansami, w grę wchodzą bowiem często emocje wymykające się racjonalnej ocenie.”
Dowód – pismo Dekry z dnia 17 października 2017 r. k. 2838-2842 akt głównych;
Stanowisko IMQ
„J.A-D. oraz J.P.[ochrona danych osobowych] w okresie 2002-2003 pracowali wspólnie w
Consulting Service Poland Sp. z o .o., tj. podmiocie powiązanym z rynkiem certyfikacji. Około
kwietnia 2003 J.A-D.[ochrona danych osobowych] przeszła do włoskiej jednostki CESI, która
wycofała się z Polski, a miejsce której w roku 2007 zajęła IMQ SPA. J.P.[ochrona danych
osobowych] pozostawał nadal zatrudniony w CSP do ok. 2004 roku. Do jedynego kontaktu
pomiędzy nimi w okresie 2003-2009 doszło w roku 2005, kiedy to J.P.[ochrona danych
osobowych] zgłosił się na rozmowę kwalifikacyjną do CESI, przeprowadzaną przez m.in. J.AD.[ochrona danych osobowych], ale nie uzyskał zatrudnienia w jednostce. Następnie
J.P.[ochrona danych osobowych] został pracownikiem Dekra Certifications Sp. z o. o.
(…) J.A.-D.[ochrona danych osobowych] w okresie 24.od 03.2009 do 14.04.2009 – przebywała
na zwolnieniu lekarskim, a od 16 kwietnia 2009 do 2 września 2009 na urlopie
macierzyńskim. Przez kolejny miesiąc, tj. w okresie od 03.09.2009 do 02.10.2009 – była
nieobecna w związku z urlopem wypoczynkowym. Powróciła do pracy 3 października 2009.
Wówczas, tj. z całą pewnością po powrocie J.A.-D.[ochrona danych osobowych]j z urlopu
macierzyńskiego (a zatem nie wcześniej niż 3 października 2009) miał miejsce kolejny jej
kontakt z J.P. J.P.[ochrona danych osobowych]i zatelefonował do J.A.-D.[ochrona danych
osobowych] i zaproponował spotkanie. Nie wyjawił celu tego spotkania.
Spotkanie odbyło się w biurze Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie, ul. Kraszewskiego […],
w lokalu ówcześnie zajmowanym nr […]. J.P. [ochrona danych osobowych] przyszedł sam,
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został wprowadzony do salki konferencyjnej, uprzednio przygotowanej na tę wizytę przez J.A.
oraz M.K. .[ochrona danych osobowych], pracownicę administracyjną Przedstawicielstwa.
Podczas tej wizyty w biurze obecni byli, poza ww. osobami, także osoby odpowiedzialne zza
sprzedaż tj. P.F. (obecnie noszący nazwisko G.) oraz M.B.[ochrona danych osobowych].
Okoliczność samej rozmowy, podczas której obecni byli tylko J.A.-D. oraz J.P.[ochrona
danych osobowych], wyglądały następująco:
Po wstępnej zwyczajowej wymianie uprzejmości, J.P. oświadczył J.A.-D.[ochrona danych
osobowych], iż nie ma sensu „walczyć ze sobą i zabijać się o klienta”. Oświadczył, iż
obydwoje działają na tym samym rynku i obszarze (wskazał na Województwo Podkarpackie,
Małopolskie i Świętokrzyskie, należące do jego zakresu terytorialnego); iż obydwoje dbają o
swoich klientów i w związku z tym mogliby sobie nawzajem pomóc. Zaproponował
współpracę, która miała polegać na tym, aby „nie wydzierać sobie nawzajem klientów, ale
pomóc nawzajem w utrzymaniu bądź pozyskaniu tych klientów, którzy rzeczywiście chcą być
certyfikowani przez konkretną jednostkę. Współpraca miałaby polegać na tym, iż w takich
przypadkach można by przedstawiać oferty do danego klienta w taki sposób, aby ułatwić
wybór konkretnej jednostki. Zaproponował wymianę mailową informacji o cenie, która będzie
zaproponowana przez jednostkę „wskazaną” do pozyskania klienta. Wskazał także, iż w
najbliższym czasie miałby prośbę o sporządzenia takiej oferty, zaś potem oczywiście
odwdzięczy się IMQ w razie potrzeby.
J.A.-D.[ochrona danych osobowych] zgodziła się. Niestety, nie zachowały się informacje
dotyczące pierwszej kontroferty sporządzonej na prośbę J.P.[ochrona danych osobowych], nie
jest także możliwe na tym etapie postępowania wskazanie, dla pozyskania jakiego klienta
została ona przygotowana. Z całą pewnością miało to miejsce na jesieni 2009.
Po wyjściu J.P., J.A.-D.[ochrona danych osobowych] poinformowała pozostałych
pracowników Przedstawicielstwa o ustaleniach zapadłych na spotkaniu. J.A.-D.[ochrona
danych osobowych] twierdzi z całą stanowczością iż nie miała wówczas świadomości
bezprawności swego działania.”
Dowód - pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. z datą wpływu 14 kwietnia 2015 r.;
W kolejnym piśmie, złożonym przez IMQ w sprawie, tj. piśmie z dnia 26 maja 2015 r., po raz
pierwszy pojawiło się twierdzenie, iż „Pierwszymi przypadkami realizacji niedozwolonego
porozumienia były prośby dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz
Szpital Specjalistyczny im. Dietla w Krakowie. J.P.[ochrona danych osobowych] zwrócił się w
listopadzie 2009 do J.A.-D.[ochrona danych osobowych] o pomoc, były to prośby w formie
mailowej. (…) J.P. podał J.A.[ochrona danych osobowych] ceny, jakie miała umieścić w
swoich ofertach, które miałyby być wyższe aniżeli ceny oferowane przez Dekra i umożliwić
Dekra utrzymanie klienta.”
Dowód – pismo IMQ z dnia 25 maja 2015 r. k. 271 akt głównych (I tom akt głównych);
W toku postępowania IMQ zmodyfikowało ww. twierdzenia. W piśmie z 13 stycznia 2017 r.
IMQ przyznało, iż biorąc pod uwagę przebieg i wyniki postępowania, odnośnie Szpitala
Specjalistycznego im. J. Ditla w Krakowie „Z uwagi jednak na brak dowodów w tym zakresie,
spółka nie potwierdza tego przypadku, wskazując jedynie na prawdopodobieństwo objęcia
tego podmiotu niedozwolonym porozumieniem.”
Dowód – pismo IMQ z dnia 13 stycznia 2017 r. k. 2628 akt głównych (VIII tom akt
głównych);
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Stanowisko IMQ odnośnie do daty zawiązania się Porozumienia ulegało również
modyfikacji. Przedsiębiorca w następujący sposób modyfikował swoje stanowisko:
- W piśmie z dnia 20 maja 2014 r., zatytułowanym „Wniosek o odstąpienie od wymierzenia
kary z wnioskiem ewentualnym”, złożonym w toku postępowania wyjaśniającego,
prowadzonego pod sygn. akt RWR 400-14/14/WS wskazany został, jako przypuszczalna data
zawarcia Porozumienia, „rok 2008”.
Dowód – pismo IMQ z dnia 20 maja 2014 r. (załącznik nr 11 do akt głównych);
- W piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r., złożonym w toku postępowania antymonopolowego,
Przedsiębiorca określił datę zawarcia Porozumienia jako „jesień 2009 r.” jednak „nie
wcześniej niż 3 października 2009 r.” tj. po powrocie J.A.-D.[ochrona danych osobowych] z
urlopu macierzyńskiego.
Dowód – pismo IMG k. 210 akt głównych (I tom akt głównych);
- W kolejnym piśmie IMQ z 27 maja 2015 r. wskazano, iż do zawarcia Porozumienia doszło
„najprawdopodobniej w dniu 6 listopada 2009 r.” Przedsiębiorca jednak nie wykluczył, iż „do
spotkania doszło w kolejnym tygodniu listopada” (2009 r. – przyp.).
Dowód – pismo IMQ z dnia 27 maja 2015 r. k. 1382 akt głównych (V tom akt głównych);
2) Objęci postępowaniem Przedsiębiorcy zajęli rozbieżne stanowiska również w przedmiocie
trzech przypadków realizacji Porozumienia, tj.:
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie,
- Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
W szczególności wobec Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie Dekra zaprzeczyła, aby doszło do realizacji
Porozumienia, zaś IMQ zaprzeczyła, aby Porozumieniem objęto oferty złożone w
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Dowód – pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 k. 2507-2584 akt głównych (VIII tom akt
głównych), pismo IMQ z dnia 13 stycznia 2017 r. k. 2627 akt głównych (VIII tom akt
głównych);
3) Odnośnie do 16 przypadków realizacji Porozumienia Dekra oświadczyła, iż nie jest w
stanie się do nich odnieść z uwagi na niezachowanie się jakichkolwiek dokumentacji w tych
sprawach. Z kolei IMQ przedstawiło odnośnie do nich wiarygodne dowody, na realizacje
Porozumienia. Były to przypadki obejmujące podmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Szpital Powiatowy w Limanowej,
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E.Biernackiego w Opocznie,
Paradox Hotels Polska Sp. z o.o.,
SP ZOZ Siennica,
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie,
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7.
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie,
8.
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku,
9.
Centurion R Sp. z o.o.,
10.
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Rzeszowie,
11.
Piast Sp. z o.o.,
12.
Szpital w Śremie sp. z o.o.,
13.
PKP Cargo Tabor-Pomorski sp. z o.o.,
14.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Pucku,
15.
SPBK Serwis sp. z o.o.,
16.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
Dowód – pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 k. 2507-2584 akt głównych (VIII tom akt
głównych), pismo IMQ z dnia 13 stycznia 2017 r. k. 2622-2623 akt głównych (VIII tom akt
głównych);
1.3. Postanowieniem nr RWR 23/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Prezes Urzędu zaliczył w poczet
materiału dowodowego niniejszego postępowania większość materiału dowodowego
zgromadzonego w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego pod sygn. akt RWR
400-14/14/WS, w tym protokoły kontroli obu Przedsiębiorców wraz z załącznikami.
Ponadto do części informacji i dokumentów, w oparciu o które Prezes Urzędu wydał niniejszą
decyzję, został stronom postępowania ograniczony wgląd.
Dowód – postanowienie nr : RWR 127/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. k. 292-293 akt głównych
(I tom akt głównych), RWR 28/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. k. 2138-2139 akt głównych
(VII tom akt głównych), RWR 54/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. k. 2252-2255 akt głównych (VII
tom akt głównych), RWR 55/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. k. 2256-2258 akt głównych (VII tom
akt głównych), RWR 69/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. k. 2282-2283 akt głównych (VII tom
akt głównych), RWR 70/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. k. 2292-2293 akt głównych (VII tom
akt głównych), RWR 77/2016 z dnia 11 października 2016 r. k. 2489-2491 akt głównych (VII
tom akt głównych), RWR 95/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. k. 2504-2506 akt głównych (VII
tom akt głównych), RWR 64/2017 z dnia 26 września 2017 r., k. 2821-2824 akt głównych
(VIII tom akt głównych);
Ponadto, część informacji stanowią prawnie chronione tajemnice, które nie mogą być
ujawniane do wiadomości publicznej. Wobec powyższego Prezes Urzędu uznał, że w treści
jawnej wersji decyzji administracyjnej nie powinny być ujawnione tego rodzaju informacje.
Sprzeciwia się temu w szczególności art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, zgodnie z którym pracownicy Urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów, o których powzięli wiadomość w toku postępowania.
1.4. Pismem z dnia 6 października 2017 r. Strony zostały poinformowane o zakończeniu
zbierania przez Prezesa Urzędu materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z
materiałem zgromadzonym w aktach sprawy w siedzibie Urzędu. W dniu 11 października
2017 r. pełnomocnik IMQ skorzystał z uprawnienia do zapoznania się z materiałem
zgromadzonym w aktach postępowania antymonopolowego. Dnia 17 października 2017 r. z
powyższego uprawnienia skorzystał pełnomocnik Dekry.
Dowód – notatki służbowe k 2835 i 2837 akt głównych ( VIII tom akt głównych);
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2. Przeprowadzone przez organ antymonopolowy postępowanie dowodowe pozwoliło na
ustalenie następującego stanu faktycznego:
Wstęp
Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest ocena, w aspekcie zawartego w art. 6
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazu porozumień ograniczających
konkurencję, wzajemnych ustaleń dokonywanych między przedsiębiorcami świadczącymi
m.in. usługi certyfikacji (i recertyfikacji) systemów zarządzania na terenie Polski.
2.1. Wskazanie przedsiębiorców objętych postępowaniem:
Dekra Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest przedsiębiorcą, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000010810 przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Faktycznym przedmiotem działania Spółki jest m.in. świadczenie usług
w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Jedynym udziałowcem Spółki jest Dekra
Certificiation GmbH.
Dowód – odpis z KRS załącznik nr 11 do akt głównych;
Dekra jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie świadczącego usługi certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów
technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu. Dekra
świadczy usługi certyfikacji na rynku polskim i jest jednostką certyfikującą w rozumieniu art.
5 pkt 7 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.
655 ze zm.), posiadając również stosowną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (pod
poz. AC 151).
Dowód - informacja zamieszczona na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (www.
pca.gov.pl);
Przedsiębiorca oferuje m.in. usługi certyfikacji i recertyfikacji systemów zarządzania, w
szczególności zaś:
1) Systemy Zarządzania Jakością:
- Certyfikacja ISO 9001;
- Certyfikacja ISO 9001 z Elementami Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001);
- Certyfikacja ISO/TS 16949;
- Certyfikacja ISO 3834;
- Certyfikacja EN 15085-2;
- Certyfikacja wg EN 9100;
- Certyfikacja wg standardu IRIS;
- Certyfikacja wg PN-EN 15038;
- Certyfikacja zgodna ze standardem IFS;
- Certyfikacja wg ISO 22716;
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- Certyfikacja SQAS;
- Certyfikacja DIN 77200;
- Certyfikacja EN 15224;
- Certyfikacja PN-EN 14065;
2) Systemy Zarządzania Środowiskiem:
- Certyfikacja ISO 14001;
- Certyfikacja SCC/VCA;
3) Systemy Zarządzania Energią:
- Certyfikacja ISO 50001;
- Białe Certyfikaty:
4) Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:
- Certyfikacja PN-N-/OHSAS 18001;
- Certyfikacja SCC/VCA;
5) Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Suplementów i Pasz:
- Certyfikacja ISO 22000;
- Certyfikacja HACCP;
- Certyfikacja GMP+;
- Certyfikacja zgodna ze standardem IFS:
- Certyfikacja PN-EN 15593;
- Certyfikacja NON GMO PI;
6) Systemy Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw:
- Certyfikacja REDcert;
- Certyfikacja ISCC;
7) Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
- Certyfikacja ISO 27001;
- Diagnostyka ISO 27002;
- Certyfikacja ISO 9001 z Elementami Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001);
- Audit Ochrony Danych Osobowych;
8) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR):
- Audyty ETI Base Code;
9) Zarządzanie Ciągłością Biznesu (BCM):
- Certyfikacja ISO 22301;
Dowód – pismo Dekra z dnia 11 czerwca 2014 r. załącznik nr.12 do akt głównych;
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Obszar działania Przedsiębiorcy obejmuje cały kraj. Dekra realizuje zarówno obecnie jak i w
latach 2009 – 2014 zadania przy pomocy pięciu tzw. managerów regionalnych. „Manager
regionalny był to najważniejszy handlowiec. Miał on zdobywać nowych klientów, negocjować
z nimi kontrakty i doprowadzać do podpisania ostatecznej umowy.”
Dowód - protokół przesłuchania J.P.[ochrona danych osobowych] w czasie rozprawy
administracyjnej z dnia 15 września 2016 r. k. 2324 akt głównych (VII tom akt głównych);
Obszary właściwości poszczególnych managerów regionalnych:
1) obszar Polski południowo-wschodniej (województwo podkarpackie, świętokrzyskie,
małopolskie i śląskie), z siedzibą w Krakowie (tzw. „region Kraków”);
2) obszar Polski południowo-zachodniej (Dolny Śląsk) z siedzibą we Wrocławiu (tzw.
„region Wrocław”);
3) obszar Polski północno – zachodniej (Wielkopolska i Pomorze) z siedzibą w Poznaniu
(tzw. „region Poznań”);
4) obszar Polski północno – wschodniej (Pomorze Wschodnie, Pomorze, Mazury ) z siedzibą
w Gdańsku (tzw. „region Gdańsk”);
5) obszar Polski centralnej (ogólnie Mazowsze i ściana wschodnia) z siedzibą w Warszawie
(tzw. „region Warszawa”).
Dowód - protokół przesłuchania J.P.[ochrona danych osobowych] w czasie rozprawy
administracyjnej z dnia 15 września 2016 r. k. 2324 akt głównych (VII tom akt głównych);
Istituto Italiano del Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie
Istituto Italiano del Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie jest przedsiębiorcą,
wpisanym do Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricultura di Milano (tj.
włoskiego Rejestru Przedsiębiorstw – Izby Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w
Mediolanie). Według prawa włoskiego rejestr przedsiębiorców we Włoszech prowadzi
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricultura, tj. Izby Handlu Przemysłu
Rzemiosła i Rolnictwa. Oddziały tej instytucji zakładane są w większych miastach (podobnie
jak polskich Sądów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sadowego). Właściwym dla
przedsiębiorcy, mającego swoją siedzibę w Mediolanie (Milano – Mi) jest więc Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricultura di Milano, tj. Izby Handlu Przemysłu
Rzemiosła i Rolnictwa w Mediolanie. Przedsiębiorca może w obrocie prawnym posługiwać
się skróconą nazwą „IMQ S.P.A.”.
Dowód – pismo IMQ z dnia 2 marca 2015 r. k. 36-82 akt głównych (I tom akt głównych);
IMQ prowadzi działalność na terytorium wielu państw, w tym Albanii, Angoli, Argentyny,
Brazylii, Bułgarii, Chin, Chile, Gibraltaru, Węgier, Iranu, Włoch, Kazachstanu, Litwy,
Luksemburga, Macedonii, Mołdawii, Maroka, Holandii, Panamy, Rumunii, Rosji, San
Marino, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tunezji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych.
IMQ świadczy usługi certyfikacji także na rynku polskim.
Spółka oferuje m.in. analogiczne do Dekry usługi certyfikacji i recertyfikacji systemów
zarządzania, w tym w zakresie:
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- ISO 9001 (System zarządzania jakością);
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem);
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy);
- ISO 27001 (System Zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Na terenie Polski IMQ działało poprzez Przedstawicielstwo. Zgodnie z art. 93 – 96 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z
późn. zm.) – przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie
prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.
Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do
rejestru dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i
zgodnie z jego treścią. Wydruk z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
prowadzonego przez Ministra Gospodarki, wskazuje na ustanowienie przedstawicielstwa
„IMQ” w Polsce, w osobie C.L.P.[ochrona danych osobowych], ul. Kraszewskiego […], 30110 Kraków (nr wpisu 136/R, kolejność wpisu 849, wpis z dnia 31 stycznia 2007 r.).
Dowód - wydruk z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zał. 11 do akt
głównych;
Począwszy od 9 września 2015 r. IMQ utworzyła w Polsce spółkę prawa handlowego, której
jest 100% udziałowcem tj. IMQ Polska sp. z o.o. Spółka ta została wpisana do KRS pod nr
0000578294 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia. Przedmiotem działalności ww.
spółki jest działalność certyfikacyjna.
Dowód – pismo IMQ z dnia 5 czerwca 2017 r. k. 2728-1236 akt głównych (VIII tom akt
głównych), odpis z KRS IMQ Polska sp. z o.o.;
W związku z utworzeniem spółki prawa handlowego pod firmą: IMQ Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, IMQ zaprzestało działalności na terenie Polski poprzez
Przedstawicielstwo, które decyzją Ministra Rozwoju z dnia 12 lutego 2016 roku wykreślone
zostało z dniem 11 lutego 2016 roku z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych.
Działalność IMQ S.P.A. w zakresie świadczonych przez siebie usług certyfikacji w latach
2009 – 2015 wykonywała bezpośrednio. Od czasu założenia IMQ Polska Sp. z o.o. wszystkie
czynności związane z pozyskiwaniem klientów, negocjowaniem warunków umów, ich
zawieraniem, a także przeprowadzaniem audytów certyfikujących oraz audytów nadzoru
wykonuje wyłącznie IMQ Polska sp. o.o. W kompetencji IMQ S.P.A. pozostaje tylko
faktyczne wystawianie certyfikatu dla konkretnej jednostki na wniosek IMQ Polska Sp. z o.o.
Certyfikaty dla klientów IMQ Polska Sp. z o.o. wydawane są przez IMQ S.P.A. pod
akredytacją Włoskiej Narodowej Jednostki Akredytującej ACCREDIA, będącej
sygnatariuszem IAF MLA w odniesieniu do wszystkich systemów zarządzania, za co pobiera
odpowiednią opłatę.
Jednak nie wszystkie jednostki, które zawarły wcześniej umowę z IMQ S.P.A. wyraziły
zgodę na wstąpienie w jej prawa i obowiązki przez nowo utworzoną spółkę IMQ Polska Sp. z
o.o. Dla tych przedsiębiorców (ok. 3-4 jednostki) w dalszym ciągu usługi świadczy IMQ
S.P.A., do czasu wygaśnięcia 3 letniego okresu trwania umowy. Wszelkie nowo zawarte lub
przeniesione umowy na IMQ Polska Sp. z o.o. wykonywane są na wyżej opisanych
warunkach.
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Dowód – pismo IMQ z dnia 7 lipca 2017 r. wraz z decyzją Ministra Rozwoju k 2780-2817 akt
głównych (VIII tom akt głównych);
2.2. Charakterystyka usług certyfikacji systemów zarządzania
Jak wskazano wyżej, objęci niniejszym postępowaniem Przedsiębiorcy świadczą m.in. usługi
w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, w skrócie CSZ.
Wyjaśnienia wymaga, iż od strony przedmiotowej Certyfikacja Systemu Zarządzania to
procedura, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela
pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. Certyfikacja systemów zarządzania
przedsiębiorstwem (np. jakością zgodnie z normą ISO 9001, zarządzania środowiskiem
zgodnie z normą ISO 14001, itd.) wchodzi w szerszy zakres czynności związanych z oceną
zgodności. Istnieją 4 rodzaje certyfikacji:
- systemu zarządzania,
- wyrobu,
- usługi,
- personelu.
Certyfikacja systemów zarządzania jest procesem dobrowolnym, uznanym oficjalnie przez
państwa Wspólnoty za jeden z instrumentów zniesienia barier w wymianie międzynarodowej,
wiąże się bezpośrednio ze specyficznym rodzajem audytu zewnętrznego tzw. audytem
certyfikującym.
Utworzono jednolite zasady zapewniające, że uzyskany certyfikat ma takie same znaczenie
w każdym kraju UE, czyli Wspólnotowy System Oceny Zgodności Wyrobów i Systemów
Jakości.
Wspólnotowy System Oceny Zgodności Wyrobów i Systemów Jakości składa się z dwóch
podsystemów: dobrowolnego i obowiązkowego.
Certyfikacja obowiązkowa w Unii Europejskiej
Dyrektywy wydawane w UE obowiązują wszystkich producentów, importerów i
dystrybutorów towarów wprowadzanych na Wspólny Rynek, niezależnie od ich pochodzenia.
Symbolem zgodności wyrobu z normami wyznaczonymi w dyrektywach Unii Europejskiej
jest znak CE. Potwierdza on, że producent lub importer przeprowadził wymaganą procedurę
oceny swojego towaru i może go wprowadzić do obrotu. Znak umieszcza się na wyrobie oraz
na opakowaniu lub towarzyszącej dokumentacji. W Polsce ramy prawne do wprowadzenia
dyrektyw Nowego Podejścia oraz oznaczenia danego produktu znakiem CE uregulowała
Ustawa z 28 kwietnia 2000r. o systemie oceny zgodności akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. poz. 489, z 2001 r. poz. 636 ze zm.), uchylona art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.), która powyższa
problematykę reguluje obecnie.
Powyższa ustawa ma jedynie charakter ramowy, natomiast zasady wdrażania konkretnych
dyrektyw regulują rozporządzenia Rady Ministrów lub odrębne ustawy.
Certyfikacja dobrowolna w Unii Europejskiej
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Certyfikacją dobrowolną w Unii Europejskiej zajmuje się powołana w 1990 r. Europejska
Organizacja ds. Badań i Certyfikacji (EOBC). Jej główną rolą jest opracowanie ogólnych
zasad i wytycznych oraz standardów dobrowolnego podsystemu certyfikacji.
Podstawą działania jednostek, świadczących usługi w zakresie oceny zgodności (zwanych
inaczej CAB: Conformity Assessment Bodies), jest dostępność odpowiednich standardów
technicznych – norm odniesienia, które określają wymagania, kryteria oraz metody oceny; jak
też odpowiadające im poziomy akceptowalności i odrzucania wyników oceny. Do tych
podmiotów (CAB) zaliczają się strony niniejszego postępowania, tj. zarówno IMQ jak i
Dekra.
Podmioty CAB (jednostki certyfikujące) mogą poddawać się procesowi akredytacji niezależnej kontroli podmiotów CAB ze strony krajowych organów akredytacyjnych
(zwanych inaczej NAB: National Accreditation Bodies). Akredytacja również opiera się na
uznanych standardach; jej celem jest weryfikacja, czy CAB działają w sposób bezstronny i
kompetentny, a w konsekwencji czy zapewniają rynkowi niezbędne zaufanie do rezultatów
badań, kontroli i certyfikacji dokonanych przez same CAB.
Główne podmioty uczestniczące w procesie oceny zgodności w dobrowolnym
zakresieprzedstawia tabela nr 1, 2 i 3:
Tabela 1. Główne podmioty uczestniczące w procesie oceny zgodności w dobrowolnym
zakresie - system normalizacji
System normalizacji

ISO e IEC (międzynarodowe)
CEN e CENELEC (europejskie)

1. Wydawanie norm

UNI e CEI (krajowe we Włoszech)
PKN (krajowe w Polsce)

Tabela 2. Główne podmioty uczestniczące w procesie oceny zgodności w dobrowolnym
zakresie – system akredytacji
System akredytacji

IAF (międzynarodowe)
ILAC (krajowe)
EA (europejskie )

2. Akredytacja jednostek i laboratoriów badawczych

ACCREDIA (krajowe we Włoszech)
PCA (krajowe w Polsce)

Tabela 3. Główne podmioty uczestniczące w procesie oceny zgodności w dobrowolnym
zakresie – system oceny zgodności z normą odniesienia
System oceny zgodności z normą odniesienia

Jednostki certyfikujące, kontrolne i weryfikujące (trzeciej
strony)

3. Wydawanie certyfikatów

Laboratoria badawcze i kalibracji

Dowód - Opracowanie na podstawie danych zawartych w piśmie IMQ z dnia 10 kwietnia
2015 r. k. 194-196 akt głównych (I tom akt głównych);

20

Ad 1 - Wydawanie norm
Normalizacja techniczna lub „standaryzacja” powstała w celu zaspokojenia zapotrzebowania
rynków na zdefiniowanie wspólnych standardów, najpierw na polu unifikacji wymiarów, a
następnie coraz bardziej w zakresie określenia wymogów bezpieczeństwa, jakości, ochrony
środowiskowej produktów, procesów, usług.
Powstanie współczesnej normalizacji sięga początków ubiegłego wieku i wiąże się z
powstaniem organów normalizacyjnych na szczeblu krajowym (UNI i CEI we Włoszech) i
międzynarodowym.
W sektorze elektrotechnicznym już od 1906 działa International Electrotechnical Commission
(IEC), natomiast dla wszystkich innych sektorów produkcyjnych w 1946 roku zostało
założone ISO, International Organization for Standardization, której nazwa wywodzi się od
greckiego słowa isos, taki sam. Do dnia kwietnia 2015 r. ISO opublikowała ponad 19.500
International Standard dotyczących wszystkich aspektów technologii i przemysłu, jej
członkowie pochodzą z 163 państw, a ponad 3.000 jednostek technicznych zajmuje się
opracowywaniem norm.
WTO (World Trade Organization), odpowiedzialna za określanie światowych reguł handlu
pomiędzy poszczególnymi państwami, wykorzystuje i uznaje normy ISO i IEC jako wsparcie
techniczne w rozwijaniu rynku globalnego. W szczególności porozumienie TBT (Technical
Barriers to Trade) – znane również jako the Standards Code – przewiduje, że zasady
techniczne, dobrowolne normy i procedury oceny zgodności prowadzą do zmniejszenia barier
handlowych pomiędzy poszczególnymi państwami i nie tworzą niepotrzebnych przeszkód w
handlu międzynarodowym.
Na poziomie europejskim powstanie wspólnego rynku wymiany towarów skutkowało już od
samego zarania obecnej Unii Europejskiej koniecznością ustalenia wspólnych standardów;
dlatego też największe jednostki normalizacyjne państw europejskich położyły podwaliny
pod CEN i CENELEC.
Ad 2 – Akredytacja
Akredytacja to niezależna kontrola CAB, która opiera się na uznanych standardach, w celu
zapewnienia bezstronności i kompetencji oraz dostarczenia rynkowi niezbędnego zaufania co
do wyników przeprowadzanych badań oraz kalibrowania, w raportach z kontroli, w wydanych
certyfikatach.
Organy akredytacyjne działają w obrębie granic danego państwa, ale cel zapewnienia
akceptacji produktów i usług na rynku globalnym doprowadził do utworzenia sieci
zarządzanej przez jednostki ponadpaństwowe: IAF (International Accreditation Forum), w
sektorze certyfikacji systemów zarządzania, produktów, usług, osób, itd. oraz ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation), w zakresie badań laboratoryjnych i
kontroli. Organy akredytacyjne podpisały również wielostronne porozumienia w zakresie
wzajemnego uznawania, na poziomie międzynarodowym, odpowiednich akredytacji, znane
jako IAF Multi Lateral Agreement (MLA) oraz ILAC Mutual Recognition Arrangement
(MRA).
Podsumowując system wzajemnego uznawania pozwala na to, aby certyfikat zgodności z
normą systemową, na przykład ISO 9001, lub analogicznie raport z kontroli, wydany we
Włoszech w ramach akredytacji ACCREDIA, zostały uznane jako takie w jakimkolwiek
państwie na świecie, które przystąpiło do porozumień IAF MLA i/lub ILAC MRA.
Istnieją również porozumienia o wzajemnym uznawaniu także na poziomie europejskim, EA
MRA, pod egidą EA – European Co-operation for Accreditation.
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Oprócz CAB akredytowanych przez organy akredytacyjne, które są sygnatariuszami
porozumień IAF MLA, na rynku działają również CAB akredytowane przez niezrzeszone
podmioty akredytujące, których akredytacje nie są uznawane w ramach IAF (tj. traktowane na
równi z CAB, które w ogóle nie posiadają akredytacji).
Jeżeli chodzi o CAB akredytowane, to należy uściślić, że w wymiarze ogólnym akredytacja
przyznawana jest dla każdego schematu certyfikacji (norma systemowa) i w każdym sektorze
technologicznym/towarowym - stąd jedno CAB może mieć akredytację dla niektórych
schematów i/lub sektorów a dla innych nie.
W ramach akredytacji ACCREDIA, sygnatariusza IAF MLA, działa m.in. IMQ, faktycznie w
odniesieniu do wszystkich systemów zarządzania, dla których wydaje certyfikaty. Dla
każdego schematu ma większość sektorów objętych akredytacją.
Dowód: - pismo IMA z dnia 10 kwietnia 2015 r. k. 196 – 198 akt głównych (I tom akt
głównych), Załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r., z datą wpływu w dniu 14
kwietnia w postaci: Tabeli BS OHSAS 18001, zestawienia graficznego – „System
normalizacji, akredytacji, oceny zgodności”, Tabeli – „Usługi CAB, Akredytacja Standard”,
Tabeli – „Akredytacja” i Tabeli – „Sektory IAF Akredytacji” – zał. nr 1 do akt głównych;
Uzyskanie akredytacji uniemożliwia CAB działania w konkretnym schemacie/sektorze poza
uzyskaną akredytacją. Dlatego też wszystkie wymagania normatywne, opisane w takim
schemacie jak też wymogi dodatkowe wynikające z zasad akredytacji krajowej, muszą być
zachowane i stanowią przedmiot okresowej kontroli ze strony organu akredytacyjnego.
Wszystkie akredytacje, dotyczące działalności związanej z certyfikacją systemów zarządzania
przedsiębiorstwem opierają się na międzynarodowej normie ISO/IEC 17021 (zakreślającej
wymogi kompetencji i bezstronności CAB jak również wymogi, których należy dochować w
procesie certyfikacji).
Zakres wspólnotowy
Zakres europejski, wraz z potrzebą regulacji wspólnego rynku, przypisał systemowi
normalizacji, certyfikacji i akredytacji jeszcze bardziej znaczącą rolę.
Wraz z tak zwanym „Nowym Podejściem” z lat 80-tych ubiegłego wieku dyrektywy, które
regulują bezpieczeństwo produktów w swobodnym przepływie na terytorium Unii
Europejskiej, opierają się na zharmonizowanych normach CEN/CENELEC co do
domniemania zgodności z zasadniczymi wymogami tychże dyrektyw oraz z procedurami
oceny zgodności dla celów oznakowania CE produktów. Z chwilą wydania Rozporządzenia
765/2008 (oraz Decyzji 768/2008), zakres obowiązujący na poziomie wspólnotowym
powierzony został ostatecznie istniejącemu systemowi organów akredytacyjnych. Dlatego też
obecnie dla danego CAB uzyskanie statusu jednostki notyfikowanej dla wielu dyrektyw
wspólnotowych ze strony właściwych organów odbywa się wyłącznie po uzyskaniu
odpowiedniej akredytacji od krajowego organu akredytacyjnego.
Ad 3 - Ocena zgodności
O ile rola organów normalizacyjnych polega na określaniu wspólnych standardów
technicznych, które definiują wymogi dla produktów, procesów, usług; to niezależna ocena,
czy tego typu produkty, procesy, usługi spełniają wymagania określone w normach, stanowi
zadanie jednostek zajmujących się oceną zgodności.
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Również w przypadku tego typu działalności zaistniała konieczność ustalenia właściwych
zasad, skodyfikowanych następnie w postaci norm technicznych i zredagowanych głównie
przez Komitet ISO/CASCO, Conformity Assessment Committee (działający w ramach
połączonych prac ISO/IEC).
Jednostki, które świadczą usługi w zakresie oceny zgodności, CAB (Conformity Assessment
Bodies), zajmują się głównie czynnościami, które określane są za pomocą skrótu TIC: testing,
inspection, certification i są regulowane przez następujące normy:
-Testing & Calibration: ISO/IEC 17025,
-Inspection: ISO/IEC 17020,
-Management System certification: ISO/IEC 17021,
-Personnel certification: ISO/IEC 17024,
-Product certification: ISO/IEC 17065.
Dowód – pismo IMQ z 10 kwietnia 2015 r. k. 199 akt głównych (I tom akt głównych);
Są to czynności, których wspólnym celem jest ocena zgodności odmiennych przedmiotów
kontroli:
- testing - przeprowadzenie badań laboratoryjnych zgodnie z oficjalnie uznanymi metodami
badawczymi, które na ogół publikowane są w konkretnych normach technicznych. Zgodność
dotyczy wyłącznie testowanej próbki i uwzględnia wyłącznie warunki przeprowadzanego
badania.
- inspection - przedmiotem kontroli może być produkt, instalacja jak też usługa, na temat
których należy wydać profesjonalny osąd co do zgodności ze stanem wiedzy obowiązującym
w chwili przeprowadzania kontroli.
Certyfikacja natomiast skutkuje zasadniczo oceną zgodności o charakterze ciągłym w czasie,
a co za tym idzie przewiduje czynności kontroli okresowej.
- certyfikacja personelu poświadcza zgodność kompetencji poszczególnych przedstawicieli
zawodów z wymogami określonymi w odpowiednich normach technicznych.
- certyfikacja produktu poświadcza natomiast zgodność produktu z wymogami
wyznaczonymi przez normę techniczną zarówno w odniesieniu do testowanej próbki jak i do
produkcji seryjnej, a co za tym idzie obejmuje również czynności testing’u, inspection oraz
kontroli zarządzania przedsiębiorstwem.
- certyfikacja systemów zarządzania dotyczy zgodności zarządzania przedsiębiorstwem
danej organizacji (przedsiębiorstwo produkcyjne lub spółka usługowa publiczna lub
prywatna, itd.) z wymogami w zakresie zarządzania zdefiniowanymi w konkretnych normach
jakościowych (ISO 9001), ochrony środowiska (ISO 14001), bezpieczeństwa i higieny pracy
(BS OHSAS 18001), bezpieczeństwa informacji (ISO 27001) itd.
Nie należy mylić certyfikacji systemu z certyfikacją produktu, ponieważ chodzi tu o
zupełnie różne działania w zakresie oceny zgodności. Certyfikowany produkt to produkt,
który spełnia odpowiednie wymagania techniczne (standard) produktu, natomiast
certyfikowane przedsiębiorstwo to organizacja, której zarządzanie spełnia zasady i
wymagania organizacyjne i kierownicze. Dlatego też w przypadku systemu zarządzania
certyfikacja nie poświadcza jakości czy bezpieczeństwa produktu w oparciu o konkretne
wymogi techniczne, ale prawidłowość organizacji przedsiębiorstwa.
CAB mogą działać w jednym lub w kilku z tych zakresów w zależności od własnych
kompetencji. Dla każdej z tych działalności zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich
norm międzynarodowych, o których była mowa powyżej; sprawdzenie zachowania
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wymogów normatywnych przez CAB spoczywa na tak zwanych właściwych organach
akredytacyjnych.
Tak jak certyfikacja stanowi dobrowolną decyzję ze strony przedsiębiorstwa, tak akredytacja
jest dobrowolnym wyborem każdego CAB. CAB może działać i wydawać certyfikaty bez
żadnej akredytacji, choć skutkuje to na rynku mniejszą wiarygodnością i akceptowalnością
wydawanych certyfikatów.
Certyfikat wydawany jest po przeprowadzeniu audytu systemu zarządzania
przedsiębiorstwem klienta przez CAB, przy czym w przypadku wydania pierwszego
certyfikatu przewiduje się podział czynności audytowych na dwie fazy, które umożliwiają
najpierw analizę dokumentacji przedłożonej przez przedsiębiorstwo, a następnie sprawdzenie
procesów operacyjnych i kierowniczych obowiązujących w siedzibach przedsiębiorstwa.
Terminy przeprowadzania poszczególnych audytów są ściśle określone i regulowane przez:
- IAF (IAF MD 5:2013 “IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits”),
w przypadku certyfikacji ISO 9001 i ISO 14001; są one jednakże wykorzystywane również
do certyfikacji BS OHSAS 18001;
- ISO/IEC (ISO/IEC 27006 “Information technology - Security techniques - Requirements for
bodies providing audit and certification of information security management systems”), w
przypadku certyfikacji ISO 27001.
Certyfikat jest ważny przez trzy lata, przy czym w pierwszym i drugim roku odbywają się
audyty kontrolne (inaczej nadzorcze). W trzecim roku przeprowadza się audyt
recertyfikujący, służący do przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne trzy lata. Ważność
certyfikatu może być więc wielokrotnie przedłużana – każdorazowo na kolejne trzy lata; w
wyniku przeprowadzenia audytu recertyfikującego.
Audyt to główna i najbardziej istotna faza czynności certyfikacyjnych, rozpoczynająca się
oraz zakańczana dwoma istotnymi elementami, prowadzonymi w siedzibie CAB:
- czynnościami związanymi ze sporządzeniem oferty, analizą wniosku i sprawdzeniem
wymagań przedsiębiorstwa klienta, programowaniem i planowaniem czynności audytowych
powierzonych odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom, analizą techniczną
przeprowadzonych czynności audytowych
- oraz decyzją innych właściwych pracowników, którzy nie biorą udziału w audycie w celu
zachowania niezależności oceny.
Dowód – pismo IMQ z 10 kwietnia 2015 r. k. 199-201 akt głównych (I tom akt głównych);
Usługi certyfikacji w Polsce.
Przyjęte przez Polskę rozwiązania w dziedzinie norm i certyfikacji, znajdują siępod wpływem
ustawodawstwa Unii Europejskiej W zakresie certyfikacji obowiązkowej wyrobu Polska jest
zobowiązana do stosowania unijnych przepisów wynikających z Dyrektyw UE.
1 stycznia 1994 roku zostały w Polsce powołane trzy jednostki organizacyjne, zajmujące się
certyfikacją. Są to: Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), Główny Urząd Miar (GUM) oraz
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
W Polsce istnieją następujące rodzaje certyfikacji dobrowolnej:
1.
zgodna z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych, dokumentów
normatywnych oraz norm i dyrektyw organizacji regionalnych,
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2.
na zastrzeżony przez Polski Komitet Normalizacyjny znak zgodności z Polską Normą,
3.
na zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji znak ekologiczny,
4.
na zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji znak jakości Q,
5.
Znak jakości Q – znak ten potwierdza wysoką jakość wyrobów; wydawany jest przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji; producent, który posiada certyfikat Q uprawniony jest
do umieszczania tego znaku na każdym wyrobie zgodnym z kryteriami szczegółowymi
ustalonymi przez jednostkę certyfikującą,
6.
Certyfikacja systemów zarządzania – certyfikacja systemów zarządzania jest w Polsce
dobrowolna i ma na celu zapewnienie, że system zarządzania wdrożony przez organizację jest
zgodny z wymaganiami norm ISO. Ten rodzaj certyfikacji stanowi przedmiot niniejszego
postępowania.
Dowód – pismo IMQ z 10 kwietnia 2015 r. k. 200-202 akt głównych (I tom akt głównych);
Do norm w certyfikacji dobrowolnej zaliczają się m.in. normy objęte stawianymi w
niniejszym postępowaniu zarzutami, tj.:
a) ISO 9001: (wchodząca w skład zespołu Norm ISO 9000) zawierająca wymagania dla
systemu zarządzania jakością mające zastosowanie w każdej firmie (niezależnie od jej
wielkości i rodzaju), która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania produktów
lub usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
b) ISO 14001 – norma związana z systemem zarządzania środowiskowego;
c) ISO 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji;
d) ISO 22000 – norma odnosząca się do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Dowód – pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. k. 203 akt głównych (I tom akt głównych);
Podmiotem zrzeszającym większość podmiotów akredytujących (np. polskie PCA – Polskie
Centrum Akredytacji czy włoską Accredię) jest IAF (International Accreditation Forum).
Lista członków IAF jest publikowana na stronie www.iaf.org. Certyfikaty wydane przez
jednostki posiadające akredytację jednego z członków IAF mają walor równorzędności
(są traktowane tak, jakby akredytacji udzielił organ akredytujący państwa, na terenie
którego wydawany jest certyfikat). Z tego też względu IMQ nie jest zobowiązany do
posiadania odrębnej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Jednostki działające w Polsce w zakresie certyfikacji i recertyfikacji według ISO 9001
(SGQ), ISO 14001 (SGA), OHSAS 18001 (SGSL), ISO 27001 (SGSI)
W zakresie certyfikacji i recertyfikacji systemów zarządzania według norm ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO 27001, w Polsce działają jednostki certyfikujące z siedzibą w
Polsce (np. Dekra) jak i jednostki mające siedzibę w innych krajach (UE oraz spoza UE – np.
IMQ).
Generalnie można wyróżnić trzy rodzaje certyfikatów na systemy zarządzania, wydawane w
Polsce (zasada ta dotyczy także wszystkich innych krajów):
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- certyfikaty wydane z akredytacją organu akredytującego z danego państwa (w przypadku
Polski mowa o PCA Polskim Centrum Akredytacji);
- certyfikaty wydane z akredytacją podmiotu innego aniżeli organ akredytujący danego
państwa (np. z akredytacją włoskiego organu akredytującego ACCREDIA, hiszpańskiego
ENAC, niemieckiego DAkkS, brytyjskiego UKAS, amerykańskiego ANAB, itp.) lecz
uznanego na poziomie europejskim i międzynarodowym na zasadach opisanych w
porozumieniach międzynarodowych;
- certyfikaty wydane bez akredytacji.
Do pierwszej grupy podmiotów, tj. podmiotów posiadających akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji zalicza się Dekra, do drugiej grupy podmiotów, tj. podmiotów zwolnionych z
akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (na skutek akredytacji włoskiego organu
akredytującego ACCREDIA).
Tabela 4
Lista jednostek certyfikujących systemy zarządzania według normy ISO/IEC 17021
akredytowanych przez PCA dane opublikowane na witrynie internetowej www.pca.gov.pl –
stan na 26/03/2014

Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. - Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23a; 02-699 Warszawa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Centrum Certyfikacji Jakości
ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa
Instytut Spawalnictwa - Ośrodek Certyfikacji
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa
Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. - ul. Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia
Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
ZETOM-CERT Sp z o.o. - ul. Konstruktorska 11a; 02-673 Warszawa
Urząd Dozoru Technicznego - Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. - Bureau Veritas Certification Polska
ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa
Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT Sp. z o.o. - ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław

26

Główny Instytut Górnictwa - Jednostka Certyfikująca
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice
DQS Polska Sp. z o.o. - ul. Postępu 17 A; 02-676 Warszawa
TUV Nord Polska Sp. z o.o. - ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji
ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa
Transportowy Dozór Techniczny - ul. Chałubińskiego 8; 00-928 Warszawa
DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o. - DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o. Oddział Warszawa - ul. Ogrodowa 58; 00-876 Warszawa
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Biuro Certyfikacji
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. - ul. 17 Stycznia 56; 02-146 Warszawa
Instytut Technologii Elektronowej - Biuro Certyfikacji PREDOM-OBR
ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa
Q&R Polska Sp. z o.o. - ul. Jagiellońska 2d; 20-806 Lublin
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. - ul. Rybnicka 10/4; 40-038 Katowice
ISOCERT Sp. z o.o. - ul. Mińska 38; 54-610 Wrocław
Euronis Certification Sp. z o. o. - Euronis Certification Sp. z o.o.
ul. Zielona 14; 45-554 Opole
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. - Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
ul. Toruńska 27; 44-122 Gliwice
DEKRA Certification Sp. z o.o. - Dekra Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20; 50-063 Wrocław
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. - ul. Ofiar Oświęcimskich 19; 50-069 Wrocław
Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 14; 41-103 Siemianowice Śląskie
BPIC Sp. z o.o. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń - ul. Puławska 465; 02-844 Warszawa
SGS Polska Sp. z o.o. - ul. Bema 83; 01-233 Warszawa
Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca
ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice
PNG Sp. z o.o. - Cisów 77a; 26-021 Daleszyce
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GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. - ul. Serwituty 25, lok. E 105; 02-233 Warszawa
Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. - ul. Jodłowa 16; 83-032 Skowarcz
Noble Cert Sp. z o.o. - ul. Lublańska 34; 31-476 Kraków
Quality Austria - Polska Sp. z o.o. - ul. Żwirki i Wigury 14; 43-190 Mikołów
Łącznie: 36 jednostek

Tabela 5.
Lista jednostek certyfikujących systemy zarządzania akredytowanych dla normy
ISO/IEC 17021 przez ACCREDIA, które wydawały certyfikaty na terytorium Polski
(poza IMQ S.p.A.) opublikowana na witrynie internetowej www.accredia.it –stan na
26/03/2014
CERTIQUALITY S.r.l.
RINA Services S.p.A.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
SGS Italia S.p.A.
SAI GLOBAL Italia S.r.l.
KIWA CERMET ITALIA S.r.l.
ICIM S.p.A.
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Quaser Certificazioni S.r.l.
TUV Italia S.p.A.
CSQA Certificazioni S.r.l.
Istituto Nazionale della Qualità S.r.l.
Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
Łącznie: 13 jednostek

Dowód – dane k. 207 – 208 akt głównych (I tom akt głównych);
Do ww. podmiotów należy dołączyć także jednostki akredytowane przez inne podmioty
zagraniczne, których lista zbiorcza nie jest dostępna na stronach podmiotów akredytujących.
Chodzi tu w szczególności o BSI (Wielka Brytania), Lloyd’s Register (Wielka Brytania),
AENOR (Hiszpania), NSAI (Irlandia), SQS (Szwajcaria).
Ogółem liczba podmiotów wydających certyfikaty na rynku polskim wynosiła w latach 2009
- 2015 nie mniej niż 60 podmiotów.
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Dowód – pismo Dekra z 16 marca 2015 r. k. 94 akt głównych (I tom akt głównych), załącznik
nr 1 do pisma Dekra z dnia 16 marca 2015 r. k. akt głównych;
Wszystkie ww. jednostki certyfikujące oferowały zarówno certyfikację zgodności systemów
zarządzania z normą odniesienia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/PN-N 18001, ISO
27001), jak i recertyfikację (ponowne sprawdzenie i wydanie certyfikatu po upływie
trzyletniego okresu ważności pierwszego – lub poprzedniego - certyfikatu).
Jednostki certyfikujące pozyskują klientów co do zasady poprzez swoich handlowców.
Możliwa jest sytuacja, że handlowiec jest jednocześnie audytorem danej jednostki. Istotną
rolę na rynku certyfikacji odgrywają tzw. konsultanci (doradcy), którzy zajmują się
przygotowaniem podmiotu (dalej również jako „klient”) ubiegającego się o certyfikat, tj.
wdrażają wymagane do certyfikacji systemy (np. prawne, zarządzające), przeprowadzają
szkolenia pracowników i kadry zarządzającej ww. podmiotu, przygotowując go do audytu
certyfikującego. Osoba, która jest konsultantem (najczęściej jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą) może być jednocześnie audytorem jednostki certyfikującej.
Warunkiem jest przy tym, żeby taka osoba, która przygotowywała dany podmiot do
certyfikacji nie dokonywała u niego następnie audytów (certyfikacyjnego czy nadzorującego).
Jednocześnie, konsultant, który przygotowywał danego klienta do certyfikacji, może
pozyskać tego klienta dla jednostki certyfikującej, w której jest audytorem, za co otrzymuje
prowizję
Za najbardziej popularne certyfikaty wydawane na terenie Polski w formie akredytowanej i
nieakredytowanej należy uznać m.in.:
- certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
- certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001
- certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN 18001 lub OHSAS 18001
- certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
Dowód –pismo Dekra z dnia z dnia 16 marca 2015 r. k. 92-95, pismo IMQ z 10 kwietnia 2015
k. 194 - 210 akt głównych (I tom akt głównych);
2.3. Okoliczności zawarcia Porozumienia
Słowniczek kluczowych dla Porozumienia pojęć
- audyt (audit) – procedura mająca na celu sprawdzenie, czy podmiot, który uzyskał
certyfikat systemu zarządzania, przestrzega warunków jego uzyskania; dzieli się na audyt
nadzorczy (w skrócie „nadzór”), wykonywany po pierwszym i drugim roku od uzyskania
certyfikatu oraz audyt certyfikacyjny (inaczej „audyt re certyfikacyjny”), dokonywany w
ostatnim roku, na jaki udzielony jest certyfikat i kończy się ponownym wydaniem certyfikatu;
- certyfikacja systemów zarządzania – to procedura, w wyniku której jednostka
certyfikująca (IMQ, Dekra) przydziela określonemu podmiotowi certyfikat jakości danego
rodzaju po raz pierwszy;
- kontroferta – oferta usług certyfikacji (lub recertyfikacji), sporządzana przez jedną
jednostkę certyfikującą, uczestnika Porozumienia, na prośbę drugiej, uczestniczącej w
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Porozumieniu jednostki certyfikującej, zawierająca określoną przez pierwszą jednostkę cenę
na takim poziomie, aby klient, któremu złożono kontrofertę, zakupił usługę certyfikacji
(recertyfikacji) od drugiej jednostki certyfikującej, tj. tej, która poprosiła o wystawienie
kontroferty; jej celem było stworzenie błędnego obrazu oferty rynkowej u adresata
kontroferty (tj. podmiotu, chcącego zakupić usługę certyfikacji lub rozważającej ew. zakup
takiej usługi), zwiększając szansę na sprzedaż usługi certyfikacji (recertyfikacji) temu
klientowi przez uczestnika Porozumienia proszącego o wystawienie kontroferty; mechanizm
stosowany wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot nie miał obowiązku organizacji przetargu w
rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, tj. gdy wartość zakupu w latach 2009 – 15
kwietnia 2014 była niższa niż 14 000 Euro, zaś od 16 kwietnia 2014 r. do 14 maja 2014 r. –
30 000 Euro oraz w sytuacji, gdy chodziło o klienta w ogóle nie objętego działaniem ustawy o
zamówieniach publicznych;
- oferta – oferta handlowa na sprzedaż usług certyfikacji lub recertyfikacji;
- recertyfikacja systemów zarządzania – ponowne sprawdzenie i wydanie certyfikatu po
upływie trzyletniego okresu ważności pierwszego – lub poprzedniego – certyfikatu. W jej
wyniku można uzyskać przedłużenie certyfikatu np. na kolejne 3 lata. Nie ma obowiązku, aby
recertyfikacji dokonywała jednostka, która wcześniej wydała certyfikat;
Geneza Porozumienia
Genezy Porozumienia należy upatrywać we wcześniejszej znajomości J.A. (przed zmianą
nazwiska na A.-D.) oraz J.P. [ochrona danych osobowych]. Znali się oni wcześniej, pracując
wspólnie w okresie od sierpnia 2002 do końca 2004 r. w firmie konsultingowej Consultancy
Service Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. J.A.[ochrona danych osobowych]
zatrudniona została na stanowisku konsultanta systemów zarządzania jakością. Zajmowała się
szkoleniami i wdrożeniami systemów zarządzania w ww. Spółce. Z kolei J.P.[ochrona danych
osobowych] pracował jako przedstawiciel handlowy CSP. W czasie zatrudnienia w CSP oboje
zajmowali wspólny pokój, nawiązali też bliższą zawodową znajomość zwracając się do siebie
po imieniu.Ustalili, iż J.A.[ochrona danych osobowych] jest szkolną koleżanką syna J.P.
[ochrona danych osobowych].
Po zmianie pracy, J.P.[ochrona danych osobowych] w styczniu 2005 r. nawiązał współpracę z
Dekrą, zostając od 1 stycznia 2005 r. Managerem Regionalnym Dekry na obszar południowo
– wschodniej Polski. J.A.[ochrona danych osobowych] rozpoczęła natomiast pracę w polskim
przedstawicielstwie CESI S.p.A. w Krakowie, a następnie została (od lutego 2007 r.)
faktycznym kierownikiem polskiego przedstawicielstwa IMQ z siedzibą w Krakowie jako
tzw. operation manager. Do jej obowiązków należało m.in. koordynacja całego procesu
certyfikacji, wykonywanie auditów, współpraca z centralą w Mediolanie, gdzie przebiega
większość procesów certyfikacji, ocena raportów po audicie, decyzja o wydaniu certyfikatu,
kwestia organizacji biura w tym zatrudniania pracowników, przygotowanie procesu rekrutacji
oraz jego przeprowadzenie w pierwszym etapie (natomiast kolejny etap, gdzie wyłonieni byli
kandydaci we wstępnym procesie selekcji, przebiegała w Polsce przy udziale przedstawicieli
z Włoch), przygotowanie propozycji budżetu rocznego przedstawicielstwa, jako propozycji
która podlegała ocenie i akceptacji przez Centralę IMQ. J.A. oraz J.P. nie utrzymywali w
okresie od 2005 do października 2009 kontaktów.
Dowód– pismo Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. zał. nr..do akt głównych, zeznania J.P.[ochrona
danych osobowych] w protokole rozprawy administracyjnej z dnia 15 września 2016 r. k. 2320
akt głównych (VII tom akt głównych), zeznania J.A.[ochrona danych osobowych] w protokole
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rozprawy administracyjnej z dnia 4 października 2016 r. k. 2347-2348 akt głównych (VII tom
akt głównych);
W październiku 2009 r. J.P. i J.A.[ochrona danych osobowych] (która właśnie wróciła do
pracy z urlopu macierzyńskiego) spotkali się przypadkowo na Placu Na Stawach w Krakowie,
wymieniając się informacjami o aktualnym miejscu zatrudnienia oraz problemach
napotykanych w pracy. Rozmowa dotyczyła także identycznych, jak się okazało, próśb ze
strony klientów chcących skorzystać z usług certyfikacji bądź recertyfikacji oferowanych
przez IMQ albo Dekrę, o wskazanie dodatkowych sprzedawców takich usług, do których
klient mógłby wysłać zaproszenie do składania listów intencyjnych (ofert) na sprzedaż ww.
usług (poza trybem przetargowym, określonym ustawą o zamówieniach publicznych).
Rozmówcy wstępnie ustalili, iż współpraca pomiędzy nimi byłaby w interesie obu stron i
dotyczyć miała składania ofert do tych klientów, na utrzymaniu których zależało
Przedsiębiorcom, głównie w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Jednocześnie
szczegóły współpracy mieli ustalić w trakcie osobistego spotkania w bardziej sprzyjających
warunkach, w siedzibie Przedstawicielstwa IMQ w Polsce.
Wkrótce później J.P. i J.A.[ochrona danych osobowych] telefoniczne umówili się na spotkanie
w biurze polskiego przedstawicielstwa IMQ, które mieściło się w Krakowie przy ul.
Kraszewskiego […], a więc w pobliżu (ok. 200 metrów) Placu Na Stawach.
W tym miejscu należy wskazać, iż idea sporządzania tzw. kontrofert była dyskutowana w
wewnętrznym gronie pracowników Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie w drugiej połowie
2009 r. jeszcze przed spotkaniem J.A. z J.P.[ochrona danych osobowych]. Było to
następstwem zapoczątkowanej również w 2009 r. praktyki IMQ, mającej na celu zwiększenie
jej szans na pozyskanie lub utrzymanie klientów w usługach certyfikacji systemów
zarządzania. W ramach tej praktyki pracownicy Przedstawicielstwa IMQ, na polecenie
J.A.[ochrona danych osobowych], opracowali wewnętrzne kryteria założeń do listów
intencyjnych w procesie certyfikacji, które następnie przekazywali potencjalnym klientom.
Chodziło o takie kryteria jak przykładowo liczba placówek medycznych w „portfelu”
jednostki certyfikującej,, w których zatrudnienie jest powyżej 1 tys. osób (takich placówek
IMQ certyfikowała dużo, zwłaszcza we Włoszech). Dążono do tego, aby potencjalni klienci
brali pod uwagę również tego rodzaju kryteria przy wyborze podmiotu, u którego następnie
klient dokonywałby zakupu usługi certyfikacji. Kryteria przesyłano klientom mailowo po
wcześniejszej konsultacji wewnętrznej w przedstawicielstwie IMQ. Klienci potem
akceptowali te kryteria i faktycznie m.in. na tej podstawie dokonywali zakupu usług
certyfikacji. Następnie pracownicy IMQ zalecali tym klientom, aby składali zapytania do
konkretnych jednostek certyfikujących.
Dowód - zeznania P.G., A.D. w protokole rozprawy z dnia 4 października 2016 r. k. 23422343 i k. 2348 akt głównych (VII tom akt głównych);
Umówione spotkanie odbyło się w dniu 6 lub 12 listopada 2009 r., a uczestniczyli w nim - ze
strony IMQ – J.A., P.B. oraz P. F. (obecnie G.), a ponadto J.P.[ochrona danych osobowych],
który przyszedł z bukietem czerwonych róż. Wręczył je J.A.[ochrona danych osobowych], po
czym odbyli rozmowę w cztery oczy. W trakcie tego spotkania ustalono świadczenie sobie
wzajemnej pomocy przez IMQ oraz Dekrę, polegającą na proponowaniu potencjalnym
klientom takich warunków cenowych zakupu usług certyfikacji, które zwiększałyby szanse
jednego albo drugiego podmiotu na zakup właśnie ich usług (dotyczyło to sytuacji, gdy klient
przed podjęciem decyzji o zakupie usługi certyfikacji od konkretnego przedsiębiorcy, chciał
jeszcze zorientować się dokładniej w ofercie rynkowej i zwracał się do innych
przedsiębiorców oferujących podobne usługi z prośbą o składanie listów intencyjnych
(nazywanych potocznie „ofertami”), w których jednym z najistotniejszych elementów była
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proponowana cena sprzedaży usługi. IMQ albo Dekra miały na prośbę drugiego uczestnika
Porozumienia wystawiać własne propozycje na określonym poziomie cenowym dla
wskazanego klienta (w nomenklaturze wewnętrznej takie listy intencyjne nazywano w
żargonie handlowym „kontrofertami”).
Następnie poproszono innych pracowników Przedstawicielstwa IMQ, tj. P.B. i P.F. (obecnie
G.)[ochrona danych osobowych], gdzie m.in. omówiono kwestię prośby IMQ o przygotowanie
przez Dekrę kontroferty dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, na rzecz którego IMQ
chciało świadczyć usługi certyfikacji w zakresie ISO 9001. Oferta ta miała być na określonym
poziomie cenowym i zwiększać szanse IMQ na uzyskanie decyzji klienta na zakup usługi
właśnie u tego Przedsiębiorcy.
Dowód – pismo Dekry z dnia z dnia 7 lipca 2014 r. wraz z załączonym do niego wydrukiem z
kalendarza Google używanego przez J.P.[ochrona danych osobowych] oraz wyciąg z raportu
dziennego J.P.[ochrona danych osobowych] za listopad 2009 r. (dokumenty oznaczone
sygnaturami C01 oraz C02), zał. nr..do akt głównych, protokół przesłuchania J.P.[ochrona
danych osobowych] w czasie rozprawy administracyjnej z dnia 15 września 2016 r. k. 2320 akt
głównych (VII tom akt głównych), zeznania P.G.[ochrona danych osobowych] w protokole
rozprawy z dnia 4 października 2016 r. k. 2343-2344 i k. 2348 akt głównych (VII tom akt
głównych);
W następstwie spotkania w listopadzie 2009 r., J.P.[ochrona danych osobowych] zwrócił się do
swego kolegi, M.Z.[ochrona danych osobowych] (Dekra), managera regionalnego Dekry na
obszarze działalności którego znajdował się m.in. Frombork, o przygotowanie kontroferty
Dekry dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej we Fromborku, któremu IMQ chciało sprzedać usługi certyfikacji w zakresie ISO
9001. W rezultacie Dekra wystawiła w dniu 21 listopada 2009 r. ofertę (tj. w istocie
kontrofertę) na rzecz wskazanego klienta. Analogiczne działania zostały podjęte przez strony
w odniesieniu do kolejnego klienta IMQ – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w
Bartoszycach. Na prośbę J.A. ochrona danych osobowych] Dekra wystawiła w dniu 8 stycznia
2010 r. kontrofertę na określonym przez IMQ poziomie cenowym. W późniejszym czasie
również J.P. zaczął się zwracać do J.A.[ochrona danych osobowych] o wystawianie
określonych kontrofert na rzecz konkretnego podmiotu. Pierwszą prośbą Dekry o wystawienie
kontroferty przez IMQ była prośba z 20 marca 2010 r., dotycząca Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Zawierciu.
Dowód - pismo Dekry z dnia z dnia 7 lipca 2014 r. wraz z załączonym do niego wydrukiem z
kalendarza Google używanego przez J.P.[ochrona danych osobowych] oraz wyciąg z raportu
dziennego J.P.[ochrona danych osobowych] za listopad 2009 r. (dokumenty oznaczone
sygnaturami C01 oraz C02), zał. nr 12 .do akt głównych, protokół przesłuchania J.P.[ochrona
danych osobowych] w czasie rozprawy administracyjnej z dnia 15 września 2016 r. k. 2320 akt
głównych (VII tom akt głównych);
2.4. Dalszy rozwój Porozumienia
Uzgodniona w październiku 2009 r, i skonkretyzowana w listopadzie 2009 r. współpraca
pomiędzy pracownikami Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie a J.P.[ochrona danych
osobowych] była początkiem nawiązania stałych kontaktów pomiędzy nimi oraz dalszymi
osobami, pracującymi u każdego z Przedsiębiorców, na tle występowania z prośbą do
konkurenta (uczestnika Porozumienia) o wystawianie kontrofert. Uzgodniony „ramowy”
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charakter „współpracy” był na bieżąco uszczegóławiany do poziomu konkretnych
certyfikacji, w miarę potrzeb każdej ze stron Porozumienia.
Osoby biorące udział w Porozumieniu, w tym pełniące znaczące funkcje, oraz osoby
pełniące nadzór nad osobami bezpośrednio zaangażowanymi w Porozumienie:
Dekra
- J.P.[ochrona danych osobowych], w okresie trwania Porozumienia zatrudniony w Dekra na
stanowisku managera regionalnego z biurem w Krakowie,
- M.S. [ochrona danych osobowych], w okresie od chwili zawiązania Porozumienia do lutego
2014 r. zatrudniony w Dekra na stanowisku managera regionalnego z biurem we Wrocławiu,
zaś od lutego 2014 r. zatrudniony w Dekra na stanowisku Key Account Manager’a w
obszarze usług technicznych,
- M.L[ochrona danych osobowych], w okresie od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r.
zatrudniona w Dekra jako asystentka M.S. [ochrona danych osobowych], zaś od lutego 2014 r.
na stanowisku managera regionalnego z biurem we Wrocławiu,
- M.S. [ochrona danych osobowych], w okresie od chwili zawiązania Porozumienia do czerwca
2010 r. zatrudniony w Dekra Certification Sp. z o.o. na stanowisku managera regionalnego z
biurem w Warszawie, zaś od 1 stycznia 2010 pełniący obowiązki Dyrektora ds. Sprzedaży, a
od sierpnia 2010 r. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży,
- A.Ż.[ochrona danych osobowych], w okresie od sierpnia 2010 r. zatrudniony w Dekra na
stanowisku managera regionalnego z biurem w Warszawie,
- J.N.–W. [ochrona danych osobowych], od chwili zawiązania Porozumienia zatrudniona w
Dekra na stanowisku managera regionalnego z biurem w Poznaniu,
- M.Z. [ochrona danych osobowych] od chwili zawiązania Porozumienia do kwietnia 2012 r.
zatrudniony w Dekra na stanowisku managera regionalnego z biurem w Gdańsku,
- D.S. [ochrona danych osobowych], od maja 2012 r. zatrudniona w Dekra Certification Sp. z
o.o. na stanowisku managera regionalnego z biurem w Inowrocławiu/Gdańsku,
- A.C. [ochrona danych osobowych], w okresie od 29 listopada 2010 r. do chwili obecnej
zatrudniona w Dekra na stanowisku Key Account Manager,
- J.W.[ochrona danych osobowych] zatrudniona w biurze Dekra w Poznaniu na stanowisku
Młodszego Doradcy Klienta do 15.01.2016, zaś od 1501.2016 r. na stanowisku Doradcy
Klienta; jej udział w wymianie informacji miał charakter incydentalny (dwa przypadki z
lutego i kwietnia 2014 r. – patrz pkt 2.6. ppkt nr 117,119 niniejszej Decyzji),
- A.G. [ochrona danych osobowych] (Młodszy Doradca Klienta Dekry w Krakowie); jej udział
incydentalny, sprowadziła się do jednego przypadku wymiany informacji w maju 2014 r. (pkt
2.6. ppkt nr 124 niniejszej Decyzji).
Dowód – pismo Dekra z dnia 11 czerwca 2014 r. wraz z załącznikiem w postaci oświadczenia
J. P. [ochrona danych osobowych], zał. nr 12 do akt głównych, pismo Dekra z dnia 7 lipca
2014 zał. nr 11-12 do akt głównych, wraz z załącznikami w postaci oświadczeń
pracowników; pismo IMQ z 20 maja 2014 r., zał. nr .do akt głównych, protokół przesłuchania
J.P. [ochrona danych osobowych] w czasie rozprawy administracyjnej z dnia 15 września
2016 r. k. 2324 akt głównych (VII tom akt głównych);
IMQ
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- J.A.-D. [ochrona danych osobowych] (dalej dla uproszczenia określan jako „J.A.” [ochrona
danych osobowych]), od chwili zawiązania Porozumienia do maja 2014 r. zatrudniona w
Przedstawicielstwie IMQ, z siedzibą w Krakowie, jako Operation Manager Poland,
- P.B.[ochrona danych osobowych], w okresie zawiązania Porozumienia zatrudniony w
Przedstawicielstwie IMQ z siedzibą w Mediolanie, jako Specjalista ds. Klientów
Kluczowych,
- P.F. [ochrona danych osobowych] (w związku ze zmianą nazwiska obecnie G.[ochrona
danych osobowych]; dalej jako „P.G.” [ochrona danych osobowych]), w okresie od chwili
zawiązania Porozumienia do ok. 2012 – 2013 r. zatrudniony w Przedstawicielstwie IMQ z
siedzibą w Krakowie, jako Specjalista ds. Klientów Kluczowych (obecnie P.G.[ochrona
danych osobowych] jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu [ochrona danych osobowych]
z siedzibą w Krakowie),
- K.O.[ochrona danych osobowych], pracownik Przedstawicielstwa IMQ, jego udział w
wymianie informacji miał charakter incydentalny (odnośnie czterech przetargów w kwietniu,
maju i październiku 2013 r. oraz w lutym 2014 r. – patrz pkt 2.6. ppkt nr 102, 104, 110, 115),
- M.K. [ochrona danych osobowych], pracownik Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie.
Dowód – pismo Dekra z dnia 11 czerwca 2014 r. wraz z załącznikiem w postaci oświadczenia
J. P. [ochrona danych osobowych], zał. nr..do akt głównych, pismo Dekra z dnia 7 lipca 2014
zał. nr do akt głównych, wraz z załącznikami w postaci oświadczeń pracowników; pismo
IMQ z 20 maja 2014 r. , zał. nr .do akt głównych, protokół przesłuchania J.P. [ochrona danych
osobowych] w czasie rozprawy administracyjnej z dnia 15 września 2016 r. k. 2324 akt
głównych (VII tom akt głównych);
Towary i obszar objęty Porozumieniem
Porozumienie dotyczyło sprzedaży usług certyfikacji i recertyfikacji świadczonych przez
uczestników Porozumienia. Niemalże wszystkie zidentyfikowane przypadki realizacji
Porozumienia miały za przedmiot usługi certyfikacji bądź recertyfikacji w zakresie jednego z
następujących certyfikatów systemów zarządzania :

ISO 9001 (System zarządzania jakością);

ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem);

OHSAS 18001 / PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy);

ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji).
Objęło ono terytorium całej Polski. Przypadki realizacji Porozumienia dotyczyły bowiem
uzgadniania przez uczestników Porozumienia cen ofert handlowych sporządzanych dla
klientów, na których utrzymaniu lub pozyskaniu zależało uczestnikom Porozumienia, z
całego kraju.
Dowód – pismo Dekry z 7 lipca 2014 zał. nr 12 do akt głównych, kopie ofert i kontrofert w
aktach sprawy;
Cel Porozumienia
Celem Porozumienia było uzgadnianie przez jego uczestników propozycji handlowych
(listów intencyjnych, nazywanych potocznie „ofertami”) na zakup usługi certyfikacji i
recertyfikacji przez podmioty, nie podlegających rygorom ustawy o zamówieniach
publicznych bądź też podlegających jej rygorom, lecz które zamierzały dokonać takiego
zakupu o wartości początkowo poniżej 14 tys. euro. Ze względu na wartość usług certyfikacji
i recertyfikacji oraz brzmienie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 2164, ze zm.; dalej jako „p.z.p.”), który wyłączał
stosowanie ustawy w przypadku zamówień i konkursów o wartości nieprzekraczającej 14.000
Euro (od dnia 16 kwietnia 2014 r. wartość ta wynosi 30.000 Euro w związku z nowelizacją
p.z.p. z dnia 14 marca 2014 r.), podmioty te nie stosowały reżimu zamówień publicznych i nie
organizowały przetargów.
Z powyższych względów, podmioty chcące dokonać zakupu usług ceryfikacji rezygnowały ze
stosowania trybów charakterystycznych dla p.z.p., na rzecz swoistego rozeznania rynku w
postaci zwracania się do dwóch – trzech przedsiębiorców świadczących przedmiotowe usługi
o złożenie „oferty”. Często podmioty zamierzające dokonać zakupu usług zwracały się do
podmiotów, które z nimi dotąd współpracowały (np. do Dekry lub IMQ) o wskazanie takich
„dodatkowych” przedsiębiorców, do których mogłyby zwrócić się o przedstawienie swoich
propozycji zakupu usług certyfikacji. Uczestnik Porozumienia – otrzymawszy tego typu
prośbę od klienta – wskazywał bowiem, jako kolejnego oferenta, drugiego uczestnika
Porozumienia oraz jakiś inny podmiot (bądź podmioty) – o ile wymagał tego klient (czasem
poprzestawał jedynie na dwóch ofertach handlowych). Jednocześnie ten uczestnik
Porozumienia występował do drugiego uczestnika Porozumienia o wystawienie na rzecz
danego klienta propozycji handlowej na określonym poziome cenowym (który był wyższy od
własnej planowanej propozycji cenowej), przez co zwiększał prawdopodobieństwo zakupu
własnej usługi certyfikacji.
Dowód – pismo IMQ z dnia 20 maja 2014 r. zał. nr 11 do akt głównych, pismo Dekra z dnia 7
lipca 2014 r. zał. nr. 12 do akt głównych;
Kontroferty składano w przypadkach, w których IMQ lub Dekra miały zamiar utrzymać lub
pozyskać nowego klienta i obejmowały one zarówno klientów prywatnych, jak również
klientów formalnie objętych działaniami ustawy o zmówieniach publicznych, gdy jednak
wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 14 000 euro (od dnia 16 kwietnia 2014 r. wartość
ta wyniosła 30.000 euro).
Do realizacji przypadków Porozumienia dochodziło, jeśli:
1- klient zwracał się z prośbą do IMQ lub Dekry o wskazanie innej jednostki certyfikującej,
do którego mógłby wysłać zaproszenie do złożenia oferty handlowej dla uzyskania propozycji
„poglądowej” - przy czym dotyczyło to najczęściej klientów już uprzednio certyfikowanych
przez IMQ lub Dekra, lub którzy wcześniej sami deklarowali chęć przejścia procesu
(re)certyfikacji w IMQ lub Dekrze,
bądź też
2 - IMQ lub Dekra starało się pozyskać całkiem nowego, „obcego” klienta, o którym
wiedziano, iż w toku postępowania będzie prosił o przedstawienie propozycji handlowych
także inne jednostki certyfikujące, a drugi przedsiębiorca nie był zainteresowany zleceniem.
Zdarzały się sporadycznie sytuacje, w których, mimo złożenia prośby o kontrofertę do
drugiego uczestnika Porozumienia, do złożenia kontroferty nie doszło, a to z uwagi na fakt, iż
obydwie jednostki planowały faktyczne pozyskanie tego samego klienta. Wówczas oferty
rynkowe obydwu przedsiębiorców składane były niezależnie.
Ceny ostateczne oferowane klientom w ww. przypadkach 1 i 2 przez IMQ lub Dekra były
cenami rynkowymi, wyliczonymi na podstawie cennika oraz reguł wewnętrznych IMQ lub
Dekry. Ceny wskazywane w prośbie o kontroferty były cenami nieznacznie wyższymi,
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ustalano je dowolnie, bez stosowania jakichkolwiek wzorów. Ceny zawierane w kontrofertach
przygotowanych na prośbę IMQ lub Dekry odpowiadały treści prośby drugiego z uczestników
Porozumienia. Zazwyczaj klient zwracał się o oferty „poglądowe” do dwóch - trzech
podmiotów.
Prośby o kontroferty, uczestnicy Porozumienia kierowali do siebie zazwyczaj na etapie
podejmowania przez klienta decyzji co do wyboru sprzedawcy usługi, ale często także
wcześniej, tj.:
a) podczas lub przed przygotowaniem przez klienta zaproszenia do złożenia przez
przedsiębiorcę warunków handlowych sprzedaży usługi certyfikacji (klient chciał znać
szacunkową przyszłą wartość zlecenia),
b) bądź nawet przed przystąpieniem do wdrożenia systemu zarządzania (klient chciał ocenić,
czy w ogóle wdrożenie i certyfikacja są dla niego opłacalne).
Charakterystyczną cechą Porozumienia było również i to, że Przedsiębiorca zwracając się do
drugiego uczestnika Porozumienia o przygotowanie kontroferty, nie ujawniał mu cen, jakie
ten pierwszy zamierzał złożyć we własnej propozycji handlowej, podając jedynie ceny
oczekiwane w kontrofercie (ceny te miały charakter cen minimalnych, tj. uczestnik
Porozumienia mógł zaproponować w swojej kontrofercie klientowi jedynie ceny równe lub
wyższe).
Dowód – raporty z postępowania wewnętrznego przeprowadzonego przez Dekra k. 2119 –
2131, pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2315-2316 akt głównych (VII tom akt
głównych);
2.5. Sposób funkcjonowania Porozumienia
Rola IMQ oraz Dekry w Porozumieniu była analogiczna. Polegała ona na kierowaniu prośby
przez jednego uczestnika Porozumienia do drugiego o wystawienie na rzecz konkretnego
klienta propozycji handlowej na określonym poziomie cenowym (wyższym niż planowana
oferta zwracającego się z taką prośbą). W 57 przypadkach z prośbą taką zwracali się
pracownicy IMQ do Dekry natomiast w 68 przypadkach pracownicy Dekry do IMQ.
Dowód – częściowo pismo IMQ z dnia 6 października 2016 r. k. 2354-2467 akt głównych
(VII tom akt głównych), częściowo pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2507-2602 akt
głównych (VIII tom akt głównych), pismo IMQ z dnia z dnia 13 stycznia 2017 r. k. 26212630 akt głównych (VIII tom akt głównych);
Ze strony IMQ tego typu prośby względem Dekry składali:
- J.A.[ochrona danych osobowych], która była nadawcą większości próśb o kontrofertę ze
strony IMQ,. P.B. oraz P.G.[ochrona danych osobowych] W typowym dla Porozumienia
sposobie wymiany informacji, w którym inicjatorem byli pracownicy IMQ, tj. w mailu z dnia
9 kwietnia 2010 r. J.A.[ochrona danych osobowych] pisała do J.P. .[ochrona danych
osobowych] np.:
„J.[ochrona danych osobowych], Mam prośbę o przygotowanie oferty. Ofertę proszę Cię, jak
dasz radę wyślij do mnie na mój e-mail najpóźniej w poniedziałek. Dane firmy to: PARADOX
HOTELS POLSKA Sp. z o.o. (…) Ceny: certyfikacja: 4 900 PLN. Z góry dzięki. J.A. .[ochrona
danych osobowych]”
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Z kolei w mailu z dnia 6 października 2010 do J.P. [ochrona danych osobowych] np. pisała:
„Witaj J.[ochrona danych osobowych], w końcu mam okazję prosić Cię o przysługę. W
najbliższym czasie zgłosi się do Ciebie:
Szpital w Bochni
Ceny:
- recertyfikacja – co najmniej 10.000 netto (…)”
Z kolei P.G.[ochrona danych osobowych]
w typowym mailu do J.P.[ochrona danych
osobowych] z dnia 5 listopada 2010 r. pisał: „Witam, Panie J.[ochrona danych osobowych],
bardzo proszę o przygotowanie kontroferty dla placówki, której dane umieściłem poniżej.
Proszę, jeżeli to nie kłopot, o przesłanie oferty do placówki w przyszłym tygodniu: Jastrzębie
Zdrój Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2. (…). Ceny: (…) Dziękuję i serdecznie
pozdrawiam. P.F. [ochrona danych osobowych] (…)”
Powyższe osoby także wystawiały oferty IMQ w sytuacji, w której z analogiczną prośbą
zwróciła się Dekra.
Dowód – kopie maili z dnia 9 kwietnia i 6 października oraz 5 listopada 2010 r. stanowiące
zał. do pisma IMQ z dnia 20 maja 2014 r. zał. nr 11 do akt głównych;
Z kolei ze strony Dekry z prośbami o wystawienie ofert zwracali się:
- J.P. [ochrona danych osobowych] – w zdecydowanej większości przypadków,
- inni managerowie regionalni Dekry – wyjątkowo, np. w sytuacji gdy J.P. [ochrona danych
osobowych] przebywał na urlopie.
W typowym dla Porozumienia sposobie wymiany informacji, w którym inicjatorem byli
pracownicy Dekry, tj. np. w mailu z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r., J.P.[ochrona danych
osobowych] pisał do J.A.[ochrona danych osobowych]: „Witaj J.[ochrona danych osobowych],
Zgłosi się do Ciebie z zapytaniem ofertowym Nowy Styl – ISO 14001. Proszę Cię o kontrofertę
z następującymi cenami: cena za certyfikację 27.500 zł netto, nadzór nr 1 - 21000 zł netto,
nadzór nr 2 – 21000 zł netto. Z góry dziękuje. Serdecznie pozdrawiam”.
Dowód - załącznik do pisma Dekry z dnia 10 kwietnia 2015 , mail z dnia 15 kwietnia 2011 –
załącznik nr 286 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja 2014);
Po stronie Dekry adresatem próśb IMQ był również w zdecydowanej większości przypadków
J.P.[ochrona danych osobowych]. Wyjątkowo, jeżeli był on nieosiągalny ze względu na np.
urlop, pracownicy IMQ kontaktowali się bezpośrednio z którymś z managerów regionalnych
Dekry. Wskazane wyżej osoby wystawiały również propozycje handlowe na rzecz klientów
wskazanych przez IMQ, przy czym jeśli oferta dotyczyła klienta z obszaru należącego do
kompetencji J.P.[ochrona danych osobowych], jako managera regionalnego, wystawiał on
propozycję handlową samodzielnie. Natomiast jeżeli oferta miała być wystawiona na rzecz
klienta spoza tego obszaru, J.P.[ochrona danych osobowych] bądź to wystawiał ofertę
samodzielnie, nie informując o tym odpowiedniego managera regionalnego, bądź też zwracał
się o to do odpowiedniego managera regionalnego Spółki.
Dowód – pismo Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. wraz z oświadczeniami pracowników Dekry, zał.
nr 12 do akt głównych;
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Porozumienie nie zakładało żadnej oficjalnej, konkretnej formy monitorowania przestrzegania
przez drugą stronę dokonanych ustaleń, chociaż zaangażowani w jego realizację pracownicy
obu Przedsiębiorców monitorowali jego realizację poprzez sprawdzanie, czy udało im się
utrzymać lub pozyskać wskazanego klienta (zakup przez klienta usługi od tej strony
Porozumienia, która miała wystawić kontrofertę, a więc wykazać się gorszą propozycją
handlową, oznaczałaby jej nielojalność, tj. niezłożenie kontroferty). Zdarzały się także
incydentalne przypadki odmowy wystawiania kontrofert. W takich sytuacjach, gdy to IMQ
odmawiało sporządzenia kontroferty, interwencję u J.A. podejmował J.P. [ochrona danych
osobowych].
Dowód - dokumenty oznaczone sygnaturą A03 oraz A31 znajdujące się w dokumentacji
przypadków realizacji niedozwolonego porozumienia zgromadzonej przez Dekrę - zał. nr 12
do akt głównych;
Podobne sytuacje zdarzały się także w odniesieniu do Dekry, która odmawiała przedstawienia
swojej propozycji handlowej w przypadku klienta, któremu własną usługę zamierzała
sprzedać zarówno IMQ jak i Dekra (pomimo że prosiło IMQ o „kontrofertę”). Istniały także
sytuacje, w których J.P. .[ochrona danych osobowych] i wystawiał w imieniu innego
managera regionalnego ofertę dla IMQ, a jednocześnie manager regionalny wystawiał własną
ofertę, podejmując walkę konkurencyjną z IMQ.
W sytuacji, w której IMQ zwracało się do Dekry z prośbą o wystawienie oferty na rzecz
wskazanego przez IMQ podmiotu, prośba ta była przekazywana najczęściej przez J.A., a
rzadziej przez P.B. lub P.G.[ochrona danych osobowych]. Jej adresatem był na ogół J.P.
[ochrona danych osobowych], a wyjątkowo – np. w sytuacji, w której J.P.[ochrona danych
osobowych] przebywał na urlopie – inny manager regionalny Spółki. Jeżeli klient, którego
miała dotyczyć oferta miał siedzibę na obszarze podlegającym kompetencji J.P.[ochrona
danych osobowych] , wystawiał on ofertę samodzielnie. Natomiast w sytuacji, w której oferta
miała dotyczyć klienta z pozostałej części Polski, J.P.[ochrona danych osobowych] w
niektórych przypadkach samodzielnie wystawiał ofertę, nie informując o tym odpowiedniego
managera regionalnego, a w niektórych zwracał się do odpowiedniego pracownika Dekry, na
którego obszarze właściwości miał siedzibę dany podmiot, o jej przygotowanie.
Z kolei prośby ze strony Dekry do IMQ były początkowo wystosowywane wyłącznie przez
samego J.P.[ochrona danych osobowych], a w późniejszym okresie także przez innych
Menedżerów Regionalnych, którzy chcieli uzyskać dodatkową ofertę dla określonego klienta
ze swojego regionu. Jednak w tym ostatnim przypadku prośby pracowników Dekry i były
przekazywane w zdecydowanej większości przypadków za pośrednictwem J.P., który
dostarczał je J.A., P.B. bądź P.G. [ochrona danych osobowych].
Treść prośby przekazywanej przez jednego uczestnika Porozumienia drugiemu, zawierała na
ogół wskazanie podmiotu na rzecz którego ma zostać wystawiona propozycja handlowa,
rodzaj certyfikatu bądź certyfikatów, których dotyczyć mają usługi certyfikacji/recertyfikacji,
dane osoby kontaktowej – reprezentującej dany podmiot oraz oczekiwany poziom cen
określony bądź to wprost bądź jako „więcej niż…”., bez ujawniania jednak własnych cen
Przedsiębiorcy proszącego o kontrofertę. W niektórych przypadkach w treści prośby
przekazywane były także informacje dotyczące klienta (np. liczba lokalizacji), bądź warunki
realizacji usługi niezbędne dla wyliczenia i przygotowania oferty. Oferta wystawiona przez
jednego uczestnika Porozumienia na prośbę drugiego, na ogół była przez niego przekazywana
bezpośrednio i wyłącznie klientowi którego dotyczyła. Zdarzały się jednak również
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przypadki, że po jej wystawieniu uczestnik Porozumienia przekazywał ją drugiemu
uczestnikowi, na potwierdzenie wykonania jego prośby (bezpośrednio lub dodając
pracownika drugiej strony w korespondencji z klientem, przy wykorzystaniu opcji „ukryte do
wiadomości”).
Dowód – pismo Dekry z dnia 7 lipca 2014 r., zał. nr 12 do akt głównych;
Kanały wymiany informacji
Prośby pomiędzy pracownikami uczestników Porozumienia były przekazywane:
- drogą mailową ze służbowych adresów poczty elektronicznej, przy czym J.P. oraz J.A.
[ochrona danych osobowych] , sporadycznie wykorzystywali w kontaktach między sobą także
prywatne skrzynki mailowe; mailowa droga informacji w ramach Porozumienia była
podstawowym sposobem wymiany informacji,
- telefonicznie –w relacjach głównie między J.P. a J.A. [ochrona danych osobowych] ;
- osobiście w trakcie spotkań – w relacjach między J.P. a J.A.[ochrona danych osobowych]
(dotyczy to zwłaszcza lat 2013 – 2014, kiedy spotkania odbywały się co najmniej raz na dwa
– trzy miesiące); spotkania miały miejsce najczęściej w biurze IMQ w Krakowie, które J.P.
[ochrona danych osobowych] odwiedzał np. wracając z pracy do domu.
Spotkania odbyły się co najmniej w następujących datach:












6 lub 12 listopada 2009 r.,
9 października 2010 r.,
21 września 2011 r.,
18 stycznia 2012 r.,
13 marca 2013 r.,
23 sierpnia 2013 r.,
25 września 2013 r.,
27 stycznia 2014 r.,
21 lutego 2014 r.,
7 kwietnia 2014 r.
12 maja 2014 r.

Począwszy od marca 2013 r. do wymiany próśb o kontroferty dochodziło wyłącznie w drodze
osobistych spotkań pomiędzy J.P. i J.A.[ochrona danych osobowych], po uprzedniej
wiadomości telefonicznej, iż istnieje konieczność „spotkania”. Najczęściej J.P.[ochrona
danych osobowych] przyjeżdżał „przy okazji” do biura Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie,
zawsze sam. Dwukrotnie doszło do wymiany informacji w samochodzie J.P.[ochrona danych
osobowych] pod biurem Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie, dwukrotnie w domu u J.A., do
którego przyjechał J.P. oraz jeden raz w domu J.P.[ochrona danych osobowych]. Informacje
były wymieniane w ten sposób, iż przekazywano sobie kartki z informacjami zawierającymi
nazwę klienta, cenę oferenta z podziałem, na certyfikację/ recertyfikację oraz dwa audyty
nadzorcze; adres mailowy lub korespondencyjny, na który należy wysłać kontrofertę.
Dwukrotnie kontroferta została wysłana na prywatną skrzynkę J.A. [ochrona danych
osobowych] , która została następnie zlikwidowana, zaś jeden raz J.P.[ochrona danych
osobowych] zabrał kontrofertę i osobiście zawiózł ją do klienta.
Dowód - pismo Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. wraz z załączonym do niego wydrukiem z
kalendarza Google, używanego przez J.P.[ochrona danych osobowych] oraz wyciąg z raportu
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dziennego J.P.[ochrona danych osobowych] za listopad 2009 r. (dokumenty oznaczone
sygnaturami C01 oraz C02), zał. nr 12 do akt głównych, pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015
r. k. 213 akt głownych (I tom akt głównych);
Obok wskazanych wyżej próśb o wystawienie kontroferty na określonym poziomie cenowym
na rzecz konkretnego podmiotu, uczestnicy Porozumienia przekazywali sobie także dane
klientów zainteresowanych usługami certyfikacji niedostępnymi w ofercie jednego uczestnika
porozumienia, a oferowanymi przez drugiego. Dotyczyło to np. certyfikacji w zakresie ISO
13485 (System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) oraz certyfikacji IEC 61508
(Bezpieczeństwo
funkcjonalne
elektrycznych/elektronicznych/programowalnych
elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem), które nie znajdowały się w
ofercie Dekry. W powyższych przypadkach np. Dekra wskazywała klientowi IMQ, jako
potencjalnego oferenta.
Dowód – dokumenty, oznaczone sygnaturami C04 oraz C05, znajdujące się w dokumentacji
przypadków realizacji niedozwolonego porozumienia zgromadzonej przez Dekrę zał. nr 12
akt głównych;
2.6. Zestawienie przypadków realizacji Porozumienia:
Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich przypadków realizacji Porozumienia. W opisie
przypadków pod pojęciem „nadzór” lub „czynność nadzoru” rozumieć należy audyt
nadzorczy.
1.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Szpital był klientem IMQ od 2007 r. i zamierzał
kontynuować certyfikację z IMQ, Sporządzona przez Dekrę na prośbę IMQ kontroferta
została przesłana przez Dekrę bezpośrednio do Szpitala. Wcześniej dane do kontroferty
zostały przekazane telefonicznie przez J.K. (IMQ) J.P[ochrona danych osobowych]
(Dekra). Dokonano wymiany informacji o warunkach jakie powinna spełnić oferta Dekra w
zakresie oferty na proces re certyfikacji oraz dwóch audytów nadzorczych wg ISO
9001:2008;
c) Data prośby o kontrofertę: 21 listopad 2009 r.;
d) Ceny: oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; kontroferta Dekry: 10.250 zł za proces
recertyfikacji i po 5.900 zł za każdy proces nadzoru (: ISO 9001) – łącznie ;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.P. (menadżer regionalny Dekra region Kraków),: J.A. (Operation Manager
Poland IMQ) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja wg ISO 9001:2008;
i) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
j) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
k) Uwagi: kontroferta została przekazana Szpitalowi w dniu 21 listopada 2009 r. Stanowiska
IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku Porozumienia.
Dowód:
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1) pismo IMQ z dnia 26 maja 2015 r. oraz załączniki:
- Oferta IMQ z dnia 27 listopada 2009 nr 25971-1.1. – załącznik nr 11
-umowa z dnia 7 stycznia 2010 – załącznik nr 12
-faktura VAT nr 4911837 z dnia 15 lutego 2008 – załącznik nr 13
-faktura VAT nr 4923586 z dnia 23 kwietnia 2008 – załącznik nr 14
-faktura VAT nr 4011790 z dnia 24 lutego 2009 – załącznik nr 15
-faktura VAT nr 4023219 z dnia 30 kwietnia 2009 – załącznik nr 16
-faktura VAT nr 2108794 z dnia 20 maja 2010 – załącznik nr 17
-faktura VAT nr 2208447 z dnia 22 lutego 2011 – załącznik nr 18
-faktura VAT nr 2310914 z dnia 23 lutego 2012 – załącznik nr 19
k. 1510 – 1521 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2358-2359,
3) pismo Dekry z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2509 akt głównych (VIII tom akt głównych),
4) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone numerem B41:
- mail z dnia 20.11.2009 r. - zawierający zapytanie ofertowe,
- mail z dnia 23.11.2009 r. – potwierdzający odczytanie wiadomości z ofertą Dekra,
- oferta Dekra z dnia 21.11.2009 r.,
- kalkulacja oferty z dnia 21.11.2009 r.
zał. nr 12 do akt głównych,
5) pismo SPZOZ k. 2690 i 2695c) akt głównych (VIII tom akt głównych);

2.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w
Bartoszycach;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Szpital był klientem IMQ od 2007 r. W dniu 8
stycznia 2010 r. M.Z. [ochrona danych osobowych] (Dekra), skontaktował się drogą mailową
z J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) oraz przekazał mu wiadomość, zawierającą ofertę
oraz informacje dotyczące kalkulacji. Wcześniej z prośbą o sporządzenie kontroferty
wystąpiła do J.P. J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ). Dokonano wymiany informacji o
warunkach, jakie powinna spełnić oferta Dekra. M.Z. napisał do J.P. [ochrona danych
osobowych] w dniu 8 stycznia 2010 r. - „Oferta w Wordzie do ewentualnych korekt,
Kalkulacja na serwerze w styczniu 2010 do ewentualnych korekt. No … to jest …. interes. Nie
dla mnie oczywiście …”.
c) Data prośby o kontrofertę: 8 stycznia 2010 r. Kontroferta Dekry wystawiona przez M.Z.
[ochrona danych osobowych] w dniu 8 stycznia 2010 r., przekazanie oferty przez M.Z. do J.P.
[ochrona danych osobowych] w mailu również z dnia 8 stycznia 2010 r.
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa], Kontroferta Dekry: 16.500 zł za proces
recertyfikacji (ISO 9001) i po 10.200 zł za każdy proces nadzoru;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo
(kontroferta) i telefonicznie (założenia do kontroferty);
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.Z. (manager regionalny region Gdańsk) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Oferta dotyczyła recertyfikacji wg ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
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j) Uwagi: brak. Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- Oferta IMQ z dnia 8 stycznia 2010 nr 26242-1 – załącznik nr 20
- umowa z dnia 11 stycznia 2010 – załącznik nr 21
- faktura VAT nr 4911838 z dnia 15 lutego 2008 – załącznik nr 22
- faktura VAT nr 4011791 z dnia 24 lutego 2009 – załącznik nr 23
- faktura VAT nr 2108799 z dnia 20 maja 2010 – załącznik nr 24
- faktura VAT nr 2208470 z dnia 28 lutego 2011 – załącznik nr 25
- faktura VAT nr 2311015 z dnia 29 lutego 2012 – załącznik nr 26
k. 1527 – 1531 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone numerem B39:
- mail z dnia 08.01.2010 r. – korespondencja pomiędzy J.P. a M.Z.[ochrona danych
osobowych],
- oferta Dekra z dnia 08.01.2010 r.,
- kalkulacja oferty z dnia 08.01.2010 r.,
stanowiące zał. nr 12 do akt głównych;
3.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mail z dnia 16 lutego 2010 r. od M.S. (Dekra)
[ochrona danych osobowych] do J.A. (IMQ) [ochrona danych osobowych], do wiadomości
J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) o treści: „Szanowna Pani J. [ochrona danych
osobowych], w nawiązaniu do rozmowy z Panem J.P. [ochrona danych osobowych]
przesyłam Pani potrzebne dane: nazwa fimy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, cena
auditu recertyfikującego powyżej 24000,00zł netto, cena I auditu nadzorującego powyżej
12000,00zł netto, cena II auditu nadzorującego powyżej 12000,00zł. W razie jakichkolwiek
pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Z wyrazami szacunku M.S. [ochrona danych
osobowych]”;
c) Data prośby o kontrofertę: 16 lutego 2010 r.;
d) Ceny: kontroferta IMQ: 24.950,00 zł za proces recertyfikacji, po 12.880,00 zł za każdy
proces nadzoru; oferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.S. (manager regionalny Dekry region Wrocław) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: jest to pierwszy udokumentowany przypadek prośby o kontrofertę po stronie
Dekry. IMQ potwierdziło ten przypadek, natomiast Dekra nie wykluczyła tego przypadku
chociaż przyznała, iż „w posiadanych archiwach nie zachowała się dokumentacja tego
przypadku”.
Dowód:
1) pismo IMQ z dnia 26 maja 2015 r. oraz załączniki :
- mail z dnia 16 lutego 2010 r. – załącznik nr 225
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- oferta IMQ nr 87450 z dnia 18 lutego 2010 r. – załącznik nr 226
- pismo z dnia 17 lutego 2010 r. od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – załącznik
nr 227
- potwierdzenie nadania fax z ofertą w dniu 19 luty 2010 r. z IMQ do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu – załącznik nr 228
k. 2360 akt głównych (VII tom akt głównych), załączniki k. 2031-2040 akt głównych (VI
tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja niejawna);
4.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Zawierciu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Dekra złożyła ofertę na sprzedaż własnej usługi
na certyfikację, datowaną na 10 marca 2010 r. W dniu 20 marca 2010 r. klient skontaktował
się z Dekrą w sprawie wskazania innych przedsiębiorców, do których mógłby zwrócić się o
przedstawienie własnej oferty celem rozpoznania rynku. Mailem z dnia 23 marca 2010 r. J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych]
(IMQ) z prośbą: „Witam! W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej podaję Ci
najpierw „moją” firmę: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, 42-400 Zawiercie,
ul. Piłsudskiego 80; mail [ochrona danych osobowych]. Zakres: Usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, rehabilitacji, pielęgniarskiej
opieki długoterminowej, diagnostyki medycznej, medycyny pracy. Zatrudnienie: 267 osób;
certyfikacja ISO 9001:2008, Cena certyfikacji min. 20.000,-pln, cena nadzoru po min. 9.500,pln. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam”;
c) Daty prośby o kontrofertę: 23 marca 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 22.000,00zł netto za proces certyfikacji, 9.800,00zł netto, każdy z
nadzorów; oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie
oraz mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków), J.A. (Operation Manager
Poland IMQ) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. - mail z dnia 23 marca 2010 r. –
załącznik nr 261 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja 2014) k. 1196 akt głównych
(IV tom akt głównych),
2) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r. - Propozycja ofertowa z dnia 26 marca
2010, certyfikacja ISO 9001 przygotowana na formularzu klienta – załącznik nr 27 k. 1532
akt głównych,
3) załączniki do pisma Dekry z dnia 11 czerwca 2014 r.:
- raport J.P. [ochrona danych osobowych] z dnia 4 czerwca 2014 r., oznaczony jako A49
- mail od klienta z dnia 20 marca 2010 r. z prośbą o kontakt w sprawie oferty
4) Pismo Dekry z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2510 – 2511 akt głównych;
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5.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela
w Bydgoszczy;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 11 grudnia 2009 r. M.Z.[ochrona
danych osobowych] (Dekra) skontaktował się drogą mailową z klientem, informując go
o nadchodzącym końcu ważności certyfikatu systemu ISO 9001 w maju 2010 r. W dniu 22
marca 2010 r. M.Z. [ochrona danych osobowych] otrzymał - drogą mailową - zaproszenie
do złożenia oferty na recertyfikację systemu zarządzania ISO 9001 wraz z prośbą
o zasugerowanie 2 - 3 innych firm, do których klient mógłby zwrócić się celem rozpoznania
rynku. W dniu 24 marca 2010 r. M.Z. skontaktował się z J.P.[ochrona danych osobowych]
(Dekra), informując go, że do firmy IMQ klient prześle zapytanie około 29 marca z
oczekiwanym terminem odpowiedzi 8 kwietnia. W tej samej korespondencji M.Z. [ochrona
danych osobowych] przedstawił również ceny za proces recertyfikacji 19.350 zł i każdy
proces nadzoru 11.500 zł, pisząc w mailu: „Recertyfikacja 9001 Szpital Uniwersytecki nr 2
im. Jana Biziela w Bydgoszczy 85-168 Bydgoszcz Ul. Ujejskiego 75 Wa = 27000 Ua = 16000
Wyjdzie oficjalne zapytanie około 29 marca Termin odpowiedzi będzie do 8 kwietnia”. J.P.
(Dekra) skontaktował się z J.A. [ochrona danych osobowych] telefonicznie, a następnie
dniu 24 marca 2010 r., godz. 16:26 wysłał jej maila o treści: „Witam! Ta druga firma prześle
oficjalne zapytanie. Jest to Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, 85-168
Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 -recertyfikacja ISO 9001:2008. Ceny: recertyfikacja =27000,
nadzory po =16000. Wyjdzie oficjalne zapytanie około 29 marca. Termin odpowiedzi będzie
do 8 kwietnia. Serdecznie pozdrawiam”.
Następnie do Dekry wypłynęło od klienta, datowane na 29 kwietnia 2010 r., zaproszenie do
złożenia oferty na recertyfikację systemu jakości wg ISO 9001:2008.
c) Daty prośby o kontrofertę: 24 marca 2010;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 27.000,00zł za proces recertyfikacji, po 16.000,00zł za każdy
proces nadzoru; oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.Z. (manager regionalny Dekry region Gdańsk) [ochrona danych osobowych] ;
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik nr 262 do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. – mail z dnia 24 marca 2010 r.
(załączony także do do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.) k. 1197 akt głównych (IV tom akt
głównych),
2) załączniki do pisma z dnia 26 maja 2015 r.:
- zapytanie ofertowe z dnia 29 marca 2010 r. – załącznik nr 180
- oferta IMQ przygotowana na formularzu klienta, data wpisana na końcu formularza
ofertowego to 6 kwietnia 2010 r. – załącznik nr 181
k. 1922 – 1929 akt głównych (VI tom akt głównych),
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016r. k. 2362-2363 akt głównych,
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4) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A02:
- mail z dnia 11.12.2009 r. od Z. .[ochrona danych osobowych] do klienta,
- mail z dnia 22.03.2010 r. od klienta do Z. [ochrona danych osobowych],
- mail z dnia 24.03.2010 r. od Z. do P. .[ochrona danych osobowych],
- zapytanie ofertowe klienta z dnia 29.03.2010 r.
6.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Powiatowy w Limanowej;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: kontroferta IMQ bez numeru z dnia 6 kwietnia
2010 r. sporządzona została na prośbę J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra). Na
formularzu znajduje się odręczna notatka sporządzona pismem J.A. [ochrona danych
osobowych] (IMQ) „podkładka dla Dekry”.
c) Data prośby o kontrofertę: 6 kwietnia 2010;
d) Ceny:; Kontroferta IMQ: 16.500,00 zł za proces recertyfikacji, po 10.500,00 zł za każdy
nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: IMQ potwierdziła ten przypadek, natomiast Dekra nie wykluczyła tego przypadku
chociaż przyznała, iż „w posiadanych archiwach nie zachowała się dokumentacja tego
przypadku”.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta z dnia 6 kwietnia 2010 r.– załącznik nr 229
- formularz do wyceny z dnia 30 marca 2010 r. – załącznik nr 230
k. 2040-2048 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2363-2364 akt głównych;
7.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E.
Biernackiego w Opocznie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Mail z dnia 7 kwietnia 2010 r., godz. 9:30
przesłany od J.P. (Dekra) do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) z prośbą o
kontrofertę, o treści: „Cześć! W nawiązaniu do naszej rozmowy – poniżej dane do oferty. Oni
zresztą przyślą do Ciebie zapytanie oficjalne. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego
w Opocznie, Partyzantów 30, 26-300 Opoczno. A.L.[ochrona danych osobowych] ,
recertyfikacja -405 osób, bez 7.3. Powinno być audit recertyfikujący -17200pln, audit nadzoru
1 -9.800pln, audit nadzoru 2- 9800pln (...)”. Mail z dnia 7 kwietnia 2010 r., godz. 9:32 od J.P.
do M.S. [ochrona danych osobowych] o treści: „Cześć! Załatwione!! Zapytanie niech
wysyłają na adres [ochrona danych osobowych] Serdecznie pozdrawiam, w kopii do J.A.-D.
[ochrona danych osobowych]”;
c) Data prośby o kontrofertę: 7 kwietnia 2010 r.;
d) Ceny: kontroferta IMQ: 17.000,00zł za proces recertyfikacji, po 9.800,00zł za każdy
proces nadzoru; oferta Dekra łącznie [tajemnica przedsiębiorstwa];
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e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.S. (manager regionalny Dekra region Wrocław) oferta Dekra łącznie [tajemnica
przedsiębiorstwa];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: Dekra nie wykluczyła tego przypadku chociaż przyznała, iż „w posiadanych
archiwach nie zachowała się dokumentacja tego przypadku”.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 7 kwietnia 2010 r. – załącznik nr 263 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- zapytanie cenowe z dnia 18 maja 2010 r. - załącznik nr 264 (załączony także do do wniosku
z dnia 20 maja 2014 r.)
k. 1198 – 1200 akt głównych (IV tom akt głównych),
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 26 maja 2015 r. - pismo z dnia 1 czerwca 2010
informujące o wyborze Dekra – załącznik nr 98,
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2364-2365 akt głównych;
8.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: PARADOX HOTELS POLSKA Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: nowy klient, którego zamierzała pozyskać IMQ.
Mail z dnia 9 kwietnia 2010 r. od J.A. (IMQ) do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z
prośbą o kontrofertę, o treści: „ J.[ochrona danych osobowych], mam prośbę o
przygotowanie oferty. Ofertę, bardzo proszę Cię, jak dasz radę wyślij do mnie na mój email
najpóźniej w poniedziałek. Dane firmy to: PARADOX HOTELS POLSKA Sp. z o.o. ,Słupiecka
2a/18, 02-309 Warszawa. Zatrudnienie: 3 osoby, zakres certyfikacji: przygotowanie zadań
inwestycyjnych do budowy obiektów użyteczności publicznych 1 lokalizacja. Ceny:
cetryfikacja 4.900,00 pln netto, utrzymanie 3.600,00 pln netto. Koszty delegacji auditorów po
stronie klienta. Z góry dzięki”;
c) Data prośby o kontrofertę: 9 kwietnia 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa],. Brak danych o kontrofercie Dekry;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi klientowi;
j) Uwagi: IMQ potwierdziła ten przypadek, natomiast Dekra nie wykluczyła tego przypadku
chociaż przyznała, iż „w posiadanych archiwach nie zachowała się dokumentacja tego
przypadku”.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2010 r.:
- mail z dnia 9 kwietnia 2010 r. – załącznik nr 242 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014),
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- oferta z dnia 9 kwietnia 2010 r. – załącznik nr 243
k. 1140-1146 akt głównych (IV tom akt głównych),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2365 akt głównych;
9.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SP ZOZ w Brzesku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Mailem z dnia 28 czerwca 2010 r. godz. 10:50
J.A. zwróciła się do J.P. (w kopi do P.F.) [ochrona danych osobowych] z prośbą o
kontrofertę, o treści: „J.[ochrona danych osobowych], ja też mam prośbę do Ciebie. Czy
możesz wysłać do Szpitala w Brzesku, taką samą ofertę na recertyfikację jak już dla nich na
moją prośbę robiłeś, tylko zgodnie z ich wytycznymi (...)?? Pozdrawiam”. Mailem z dnia 28
czerwca 2010 r., godz. 11:11 J.P. odpisał do J.A. [ochrona danych osobowych]: „Nadałem
temu wszystkiemu bieg... Wkrótce u nich wszystko będzie. Pozdrawiam serdecznie”,
Klient wyszukany przez P.G.[ochrona danych osobowych];
c) Daty prośby o kontrofertę: 28 czerwca 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa],; Brak danych o kontrofercie Dekry;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.G. ( Specjalista ds. Klientów
Kluczowych), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.

Dowody:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 4 maja 2010 r., – załącznik nr 244 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014),
- mail z dnia 28 czerwca 2010 r., – załącznik nr 245 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014),
- Oferta IMQ z dnia 31 maja 2010 r. nr 20003808 – załącznik nr 246,
- Oferta z dnia 02.07.2010 r. nr 20003808 – załącznik nr 247,
k. 1147- 1158 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 3 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r. :
- protokół z zapytania ofertowego z dnia 5 lipca 2010 r. – załącznik nr 99,
- pismo z dnia 9 sierpnia 2010 r. od SPZOZ w Brzesku o unieważnieniu przeprowadzonego
postępowania ofertowego – załącznik nr 100,
- protokół z zapytania ofertowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wyborze CBCS Centrum Badań
i Certyfikacji Systemów – załącznik nr 101,
k. 1753-1757 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
3) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. –
- raport J. P. [ochrona danych osobowych] dla kancelarii Markiewicz & Sroczyński z dnia
4 czerwca 2014 r., stanowiący załącznik oznaczony jako B32,
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- faks z dnia 23.07.2010 r. zawierający pismo z dnia 05.07.2010 r., informujące o wyborze
oferty IMQ,
- mail z dnia 10.08.2010 r. do S. i P.[ochrona danych osobowych] o unieważnieniu
postępowania,
- zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2010 r.
zał. nr 12 do akt głównych,
4) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2366 akt głównych,
5) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2513 akt głównych (VIII tom akt głównych);
10.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: ECO IN sp. z o.o. Sp. Komandytowa;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: M.S.[ochrona danych osobowych] (Dekra) –
w związku z prośbą klienta o pozyskanie oferty innej jednostki certyfikującej – w dniu 21
czerwca 2010 r. przesłał do J.P.[ochrona danych osobowych] (Dekra) prośbę o kontakt z
IMQ, pisząc: „Załatwisz mi ofertę w IMQ??”. J.P.[ochrona danych osobowych] tego
samego dnia potwierdził gotowość do pomocy: „Oczywiście – dawaj dane i kwoty”.
W odpowiedzi M.S. wysyłał do J.P.[ochrona danych osobowych] maila w dniu 22
czerwca2010, załączając ofertę sporządzoną dla klienta przez Dekra, a w treści pisząc:
„Jakieś 20% więcej niż to!”. Następnie 22 czerwca 2010 r. M.S. przekazał J.P.[ochrona
danych osobowych] informacje na temat warunków cenowych, jakie Dekra zamierza złożyć
klientowi i wartości oczekiwanej oferty od IMQ. Realizując prośbę M.S., J.P. [ochrona
danych osobowych] wysłał maila tego samego dnia, tj. 22 czerwca 2010 r., godz. 18:44 do
J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o treści: „ J.[ochrona danych osobowych], w
nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy bardzo serdecznie Cie prosze o kontrofertę dla Eco in Sp.
z o.o. Sp. komandytowa, 02-920 Warszawa ul. Powsińska 18. Zakres: Projektowanie oraz
produkcja mas uszczelniających i klejów. Sprzedaż klejów i materiałów do produkcji szyb
zespolonych. Okeinowanie oraz lakierowanie profilii i szprosów. Sprzedaż i
konfekcjonowanie folii dekoracyjnych. Zatrudnienie 45 osób, 2 lokalizacja, ceryfikacja ISO
9001:2008. Cena certyfikacji min. 11.500,-pln, cena nadzoru po min. 8.000,- pln. Ofertę
prześlij proszę na email: [ochrona danych osobowych]. Z góry dziękuję i serdecznie
pozdrawiam”;
c) Data prośby o kontrofertę: 22 czerwca 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 11.500,00zł za proces recertyfikacji, po 8.000,00zł za każdy
proces nadzoru; oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), M.S. (manager regionalny Dekra region
Wrocław), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowody:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 22 czerwca 2010r. – załącznik nr 265 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.), k. 1201 akt głównych (IV tom akt głównych),
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2) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r. - Oferta na certyfikację ISO 9001 bez
numeru z dnia 28 czerwca 2010 r. – załącznik nr 28, k. 1531 akt głównych (V tom akt
głównych),
3) pismo Dekry z dnia 11 czerwca 2014 r. zał. nr 12 do akt głównych,
4) raport J.P. [ochrona danych osobowych] dla kancelarii Markiewicz & Sroczyński z dnia
04.06.2014 r.,
stanowiący załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A46,
- mail z dnia 21.06.2010 r. od M.S. do P. [ochrona danych osobowych];
zał. nr 12 do akt głównych,
5) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2367-2368 akt głównych (VII tom akt
głównych),
6) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2514 akt głównych (VIII tom akt głównych);

11.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Słupsku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: M.Z. (Dekra) zwrócił się do J.P.[ochrona
danych osobowych] (Dekra) z prośbą o pomoc w pozyskaniu od IMQ kontroferty dla
swojego potencjalnego klienta, tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Słupsku.
W wyniku tego J.P. [ochrona danych osobowych] wysłał maila z dnia 5 lipca 2010 r., godz.
10:38 do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o treści: „Witam serdecznie!! Bardzo
Cię proszę o kontrofertę. Zgłosi się do IMQ Firma: Regionalne Centrum Krwiodastwa i
Krwiolecznictwa w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 21. Proszę o ceny brutto (z
VAT): audit certyfikacyjny = 21.000,- audity nadzoru po = 12.100,- Pozdrawiam”;
c) Data prośby o kontrofertę: 5 lipca 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ :21.000,00zł za proces certyfikacji, po 12.100,00zł za każdy
proces nadzoru; Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.Z. (manager regionalny Dekra region Gdańsk) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001 :2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 5 lipca 2010 r. – załącznik nr 266 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.),
- oferta IMQ z dnia 14 czerwca 2010 r. nr ref IMQ 20003451– załącznik nr 267,
k. 1202 – 1208 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 3 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) raport J.P. .[ochrona danych osobowych] stanowiący załącznik do pisma Dekry z dnia 7
lipca 2014 r., oznaczony jako A37, zał. nr 12 do akt głównych,
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3) mail z 19.07.2010 r. od M.Z. do J.P. [ochrona danych osobowych] - załącznik do pisma z
dnia 11 czerwca 2014 r., zał. nr 12 do akt głównych,
4) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 k. 2369 akt głównych (VII tom akt głównych);
5) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2515 akt głównych (VIII tom akt głównych);
12.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SP ZOZ Siennica;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 13 lipca 2010 r. J.A. (IMQ) zwróciła się
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o kontrofertę dla jej klienta. Mailem
z dnia 13 lipca 2010 r. J.P. (Dekra) odpisał J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ):
„Witam! Przesyłam w załączeniu naszą ofertę certyfikacji ISO 9001:2008. W razie pytań lub
wątpliwości pozostaję do dyspozycji. Serdecznie pozdrawiam”;
c) Data prośby o kontrofertę: 13 lipca 2010;
d) Ceny: Oferta IMQ [tajemnica przedsiębiorstwa],; Kontroferta Dekry : brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sp5rzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: Dekra nie wykluczyła tego przypadku chociaż przyznała, iż „w posiadanych
archiwach nie ma korespondencji, ani jakichkolwiek informacji dotyczących takiego klienta”.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- notatki odręczne J.A. [ochrona danych osobowych] naniesione na korespondencji
mailowej z dnia maila 16 czerwca 2010 r. – załącznik nr 45
- mail z dnia 13 lipca 2010 r. – załącznik nr 46 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- oferta IMQ z dnia 13 lipca 2010 r. nr 20003661 – załącznik nr 47
- akceptacja oferty IMQ z dnia 6 sierpnia 2010 r. – załącznik nr 48
- faktura VAT nr 8107655 z dnia 29 października 2010 r. – załącznik nr 49
- faktura VAT nr 2241425 z dnia 31 października 2011 r. – załącznik nr 50
- faktura VAT nr 2342871 z dnia 14 listopada 2010 r. – załącznik nr 51
k. 711-724 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2370 akt głównych (VII tom akt głównych);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2515-2316 akt głównych (VIII tom akt
głównych);

13.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie
Śląskiej;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] zwróciła
się w drodze mailowej z prośbą do J.P. [ochrona danych osobowych] o złożenie kontroferty
na recertyfikację wg ISO 9001;
c) Data prośby o kontrofertę: 18 sierpnia 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: brak danych, Kontroferta Dekry : 4.700 zł za recertyfikację i 3.500 zł
odpowiednio za każdy nadzór,
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e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia:: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2010 r.:
- oferta IMQ z dnia 30 września 2011 r. nr 20010228 – załącznik nr 34
- akceptacja oferty z dnia 17 października 2011 r. – załącznik nr 35
- faktura VAT nr 7912505 z dnia 23 grudnia 2008 r. – załącznik nr 36
- faktura VAT nr 4045943 z dnia 21 października 2009 r .– załącznik nr 37
- faktura VAT nr 2126137 z dnia 30 listopada 2010 r. – załącznik nr 38
-faktura VAT nr 8206230 z dnia 14 grudnia 2011 r. – załącznik nr 39
- faktura VAT nr 2342968 z dnia 30 listopada 2012 r. – załącznik nr 40
- faktura VAT nr 213040928 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 41
k. 1548 – 1562 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2370-2371 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2514-2515 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
14.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 7 września 2010 r. menadżer regionalny
Dekry A.Ż. [ochrona danych osobowych] przesłał maila do M.S.[ochrona danych
osobowych] (Dekra) z danymi klienta, tj. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu i informacją o oczekiwanej cenie. Tego samego dnia M.S. przekazał tę
samą wiadomość do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), załączając prośbę: „J.
[ochrona danych osobowych], dasz radę załatwić ofertę z IMQ na CITO?? Parametry masz
poniżej”. W wyniku tego J.P. [ochrona danych osobowych] drogą mailową poprosił J.A.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) o kontrofertę;
c) Daty czynności: 7 września 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 15.750 zł za recertyfikację i po 8.300 zł za każdy nadzór; Oferta
Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), M.S. (manager regionalny Dekra region
Wrocław), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
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k) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż Przedsiębiorcy nie byli zgodni co do dat poszczególnych czynności;
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 7 września 2010 – załącznik nr 268 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
- oferta IMQ bez numeru z 7 września 2010 r. – załącznik nr 269
k. 1209-1215 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2371-2372 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2516-2517 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna).
15.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w
Warcie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Mailem z dnia 20 września 2010 r. J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) zwrócił się do J.A.[ochrona danych osobowych]
(IMQ) z prośbą o kontrofertę, o treści: „witam serdecznie! Zwracam się ponownie z nieśmiałą
prośbą. Zwróci się do Ciebie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie ul. Sieradzka 3,
98-294 Warta. Proszę o wystawienie kontroferty z cenami: audit certyfikujący (I i II faza)
20.000,- audit nadzoru 8.500 zł każdy (po I i po II roku). Mam nadzieję, że nie nadużywam
Twojej cierpliwości. Z góry dziękuję i jestem gotów do rewanżu”. Mailem z dnia 28 września
2010 r. J.P. [ochrona danych osobowych] ponownie zwrócił się do J.A.: „J. [ochrona
danych osobowych] – czy mogę prosić Cię o kopię tej oferty? Pozdrawiam serdecznie”;
c) Daty prośby o kontrofertę: 20 września 2010;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 20.000 zł za recertyfikację i po 8.500 ,zł za każdy z nadzorów;
oferta Dekry – brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008:
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi w dniu w dniu 25 listopada 2010
r.;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 20 września 2010 r.– załącznik nr 270
- mail z dnia 28 września 2010 r. – załącznik nr 271
- kontroferta IMQ z dnia 24 września 2010 r. – załącznik nr 272
k. 1216-1222 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
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- zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2010 r. – załącznik nr 97 k. 1751 akt głównych (V
tom akt głównych),
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2372-2373 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2517-2518 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
16.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Pomorskie Centrum Traumatologii im.
Mikołaja Kopernika w Gdańsku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Na prośbę Dekry P.B. [ochrona danych
osobowych] (IMQ) w dniu 17 września 2010 r. wysłał maila do M.Z. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) z załączoną kontrofertą dla klienta, tj. Pomorskiego Centrum
Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Dekra wystawiła swoją ofertę wcześniej,
tj. 21 lipca 2010 r.;
c) Daty prośby o kontrofertę: 17 września 2010;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 32.100,00 zł za certyfikację i po 14.700,00 zł za każdy z
nadzorów; Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych IMQ), M.Z. (Manager Regionalny
Dekry region w Gdańsku) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi. Według oceny tego
Przedsiębiorcy : „Prawdopodobnie firma rozpoznawała rynek.”
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- zapytanie ofertowe z dnia 27 września 2010 r.– załącznik nr 231
- oferta IMQ z dnia 27 września 2010 r.– załącznik nr 232
k. 2052-2058 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2373-2374 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2517-2518 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
17.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 30 września 2010 r. A.Ż. (Dekra) wysłał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) prośbę o pomoc w pozyskaniu kontroferty z
IMQ, podając proponowany poziom cen dla kontroferty. A.Z. [ochrona danych osobowych]
pisał: „Jeśli uda się uzyskać ofertę z IMQ wyślij ją proszę tylko do mnie. … Mi wyszła cena 50
tys. zł. Ważne aby Twoja cena była ok. 10% wyższa.”. J.P. wystąpił następnie telefonicznie do
J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) z prośbą o kontrofertę;
c) Daty prośby o kontrofertę: 30 września 2010 r. ;
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d) Ceny: oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), A.Ż. (manager regionalny Dekra region
Warszawa), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A36 w postaci maila z
dnia 30.09.2010 r. od A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych]– zał. nr 12 do akt
głównych,
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2374 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2518-2519 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

18.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w
Gdańsku Zaspie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
mailem z dnia 6 października 2010 r. zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra) o kontrofertę :„ Witaj J. [ochrona danych osobowych], w końcu mam okazję prosić
Cię o przysługę. W najbliższym czasie zgłosi się do Ciebie (...) Szpital Specjalistyczny
Swiętego Wojciecha (..)”, Kolejnym mailem z dnia 7 marca 2011 r. J.A. [ochrona danych
osobowych]-pisała do J.P. [ochrona danych osobowych]:: „ Witaj J. [ochrona danych
osobowych], w nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy telefonicznej oraz w wyniku ustaleń
telefonicznych (…) w dniu dzisiejszym (tj. 07.03.2011) pragnę przekazać Ci następujące
sprawiedliwe dla obu stron rozwiązanie dotyczące Gdańska: 1. IMQ przygotowuje zgodnie z
wytycznymi ofertę dla Stacji Pogotowia w Gdańsku. 2. DEKRA przygotowuje zgodnie z
wytycznymi ofertę dla Stacji Krwiodastwa w Gdańsku. 3. Do Szpitala św, Wojciecha oferty od
IMQ i DEKRY wpływają niezależnie. Z pozdrowieniami”, Mailem z dnia 8 marca 2011 r. J.P.
odpisał do J.A. [ochrona danych osobowych] :„ Witaj J. [ochrona danych osobowych]! Po
rozmowie z M. [ochrona danych osobowych] przekazuję Ci jak niżej: 1. IMQ przygotowuje
zgodnie z wytycznymi z mojego maila z 3-03 ofertę dla Stacji Pogotowia w Gdańsku. 2.
DEKRA przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji Krwiodastwa w Gdańsku –
prześlij proszę potrzebne kwoty do [ochrona danych osobowych] 3. Szpitala św. Wojciecha
wg informacji z dnia dzisiejszego jest już podpisany”;
c) Daty prośby o kontrofertę: 6 października 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa],; Kontroferta Dekry – brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
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g) Przedmiot Porozumienia: pierwsza certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 6 października 2010 r. – załącznik nr 52 (załączony także do do wniosku z dnia
20 maja 2014)
- mail z dnia 7, 8 marca 2011 r. – załącznik nr 53 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- oferty IMQ z dnia 10 marca 2011 r.nr ref IMQ 20007359 – załącznik nr 54
- umowa z dnia 24 marca 2011– załącznik nr 55
- faktura VAT nr 8201936 z dnia 29 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 56
- faktura VAT nr 2311151 z dnia 30 marca 2012 r.– załącznik nr 57
- faktura VAT nr 213010651 z dnia 29 marca 2013 r. – załącznik nr 58
k. 725-740 akt głównych (III tom akt głównych),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2374-2375 akt głównych (VII tom akt
głównych); zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2517-2576 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
19.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: oferta dotyczyła recertyfikacji u jednego z
pierwszych klientów IMQ (klient od 2007 r.), tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”. J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) mailem z dnia 6 października
2010 r., niecały rok po podpisaniu umowy o recertyfikację, o kontrofertę, z uwagi na
ponowne zbieranie ofert przez klienta, u którego kontrola podatkowa wykazała
nieprawidłowości z rozliczeniem VAT. Złożona kontroferta Dekry była jedną z kilku ofert,
które wpłynęły w wyniku zapytania klienta. Treść prośby o kontrofertę: „Witaj J. [ochrona
danych osobowych], w końcu mam okazję prosić Cię o przysługę. W najbliższym czasie
zgłosi się do Ciebie (...) Szpital w Bochni ceny: recertyfikacja co najmniej 17.000,00 netto,
utrzymanie co najmniej 15.000,00 netto (..)” oraz mail z dnia 25, 26 listopada 2010 r. o treści:
Witaj J. [ochrona danych osobowych], jesli chodzi o Szpital w Bochni to proszę Cię podaj
następujące ceny: 1. koszt audytu recertyfikującego 15.500,00 netto, 2. koszt I audytu
nadzoru: 12.300,00 netto. 3. koszt II audytu nadzoru: 12.300,00 zł netto”;
c) Data prośby o kontrofertę: 6 października 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa],; Kontroferta Dekry : 16.650 zł za
recertyfikację i 13.150 zł odpowiednio za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;

55

j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z 6 października 2010 r. – załącznik nr 59
- mail 25, 26 listopada 2010 r. – załącznik nr 60
- oferta IMQ nr ref 26535 2 z 25.01.2010 r. – załącznik nr 61
- umowa z dnia 26 stycznia 2010 – załącznik nr 62
- aneks z 21 lutego 2011 r.– załącznik nr 63
- faktura VAT nr 4912033 z dnia 27 marca 2008 r. – załącznik nr 64
- faktura VAT nr 4011610 z dnia 30 stycznia 2009 r. – załącznik nr 65
- faktura VAT nr 2108795 z dnia 20 maja 2010 r.– załącznik nr 66
- faktura VAT nr 2208573 z dnia 23 marca 2011 r.– załącznik nr 67
- faktura VAT nr 2321646 z dnia 30 kwietnia 2012 r. – załącznik nr 68
k. 741-759 akt głównych (III tom akt głównych),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2376-2377akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2519-2520 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
20.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Gdańsku SPZOZ;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 6 października 2010 r., J.A.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) poinformowała J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra)., że w najbliższym czasie zgłosi się do J.P. [ochrona danych osobowych] m.in.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SPZOZ. Nie ma w tym
mailu wskazanych cen do kontroferty. Mailem z dnia 7 marca 2011 r. J.A. [ochrona danych
osobowych] przekazała J.P. [ochrona danych osobowych] o następującą informację: „Witaj
J. [ochrona danych osobowych], w nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy telefonicznej
oraz w wyniku ustaleń telefonicznych (…) w dniu dzisiejszym (tj.07.03.2011) pragnę
przekazać Ci następujące sprawiedliwe dla obu stron rozwiązanie dotyczące Gdańska: 1.
IMQ przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji Pogotowia w Gdańsku 2. Dekra
przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji Krwiodawstwa w Gdańsku 3. Do
Szpitala Sw. Wojciecha oferty od IMQ i Dekra wpływają niezależnie. Z pozdrowieniami”
Mail z dnia 8 marca 2011 r. od J.P. do J.A. [ochrona danych osobowych] o treści: „Witaj J.
[ochrona danych osobowych]! Po rozmowie z M. [ochrona danych osobowych] przekazuję
Ci jak niżej: 1. IMQ przygotowuje zgodnie z wytycznymi z mojego maila z 3.03 ofertę dla
Stacji Pogotowia w Gdańsku 2. Dekra przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji
Krwiodawstwa w Gdańsku – prześlij proszę potrzebne kwoty do [ochrona danych
osobowych]. 3.szpitala Św. Wojciecha wg informacji z dnia dzisiejszego jest już podpisany.”
Następnie P.F. [ochrona danych osobowych] zwrócił się mailem z dnia 21 marca 2011 r. do
M.Z. [ochrona danych osobowych] z następującą prośbą : „Dzień dobry, w nawiązaniu do
ustaleń z Panem J.P. [ochrona danych osobowych], proszę o przygotowanie oferty dla
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku wg. Poniższych kwot:
audit certyfikujący: 21.500 PLN netto, audit nadzorujący 10.500 PLN netto. Koszty przejazdu
i noclegu pokrywa Klient.”;
c) Data prośby o kontrofertę: 6 październik 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry – brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
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f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ),, J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008 ;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 6 października 2010 r. – załącznik nr 248
- mail z dnia 7 marca 2011 r. – załącznik nr 249 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- mail z 8 marca 2011 r. – załącznik nr 250 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta z dnia 02.08.2010 r. – załącznik nr 251
k. 1159-1168 akt głównych (IV tom akt głównych),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2377-2378 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2519-2520 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
21.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Gdańsku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 6 października 2010 r. godz.
16:15 J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) skierowanym do J.P. [ochrona danych
osobowych] (Dekra). poinformowała, że w najbliższych dniach zgłosi się do niego z
zapytaniem klient SPZOZ Stancja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (zwróciła się w ten
sposób o kontrofertę). Nie ma w tym mailu wskazanych cen do kontrofert. Mailem z dnia 6
października 2010 r., godz. 19:58 J.P. odpisał J.A. [ochrona danych osobowych], że jest
problem z kontrofertą dla Pogotowia w Gdańsku, ponieważ przedstawiciel Dekry z Gdańska
już złożył tam ofertę. Kontroferta była ofertą poglądową składaną wcześniej przez IMQ dla
klienta;
c) Daty prośby o kontrofertę: 6 października 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]. Brak danych o kontrofercie Dekry;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ),, J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia Dekry nie zachowały się u ww. Przedsiębiorcy
żadne informacje w tej sprawie.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
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- maile z dnia 6 października 2010 r., – załącznik nr 252 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- mail z dnia 7,8 marca 2011 r. – załącznik nr 253 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- Oferta z dnia 21.06.2010 r. – załącznik nr 254
k. 1169 – 1178 akt głównych (IV tom akt głównych),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2378 - 2379 akt głównych (VII tom akt
głównych),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2520-2521 akt głównych (VIII tom akt
głównych);
22.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 19 październik 2010 r., godz.
11:56 J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) zwrócił się do J.A. [ochrona danych
osobowych] z prośbą o kontrofertę : „Witam! Bardzo proszę o szybką ofertę e-mailem na
adres [ochrona danych osobowych]l dla Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. ul. SkłodowskiejCurie 66, 59-301 Lublin. Zakres działalności: usługi medyczne (wyłączone: 7.3) liczba
zatrudnionych: 622 os., liczba lokalizacji 3 (lublin, Legnica, Głogów) Ceny powinny być: 1.
audit certyfikacyjny (1+2 faza) = 27.000,- 2. audit nadzoru = 13.500 zł, 3. audit nadzoru =
13.500 zł Z góry dziękuje i pozdrawiam.”;
c) Daty prośby o kontrofertę: 19 października 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : certyfikacja 27.000,00zł, po 13.500,00zł za każdy nadzór; brak
danych o ofercie Dekry;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowy;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 19 października 2010 r. – załącznik nr 273
- oferta IMQ z dnia 20 października 2010 r. – załącznik nr 274
- załącznik do wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary z wnioskiem ewentualnym z dnia
20 maja 2014 r. (mail z dnia 19 października 2010 r.) - k. 1223-1229 akt głównych (IV tom
akt głównych),
2) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone łącznie jako A03, tj.:
- oferta z dnia 29.09.2010 r.
- kalkulacja z dnia 29.09.2010 r. - załącznik nr 12 do akt głównych,
3) załącznik do pisma Dekry z dnia 16 marca 2015 r.tj. raport M.S. [ochrona danych
osobowych] sporządzony w związku z wewnętrznym dochodzeniem w Spółce.- zał. nr 12 do
akt głównych,
4) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2379-2380 akt głównych (VII tom akt
głównych);
5) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2520-2521 akt głównych (VIII tom akt
głównych);
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23.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Centurion R Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
mailem z dnia 26 października 2010 r., godz. 18:12 zwrócił się do J.A. [ochrona danych
osobowych] z prośbą o kontrofertę : „Witam serdecznie i prosząco! Czy mogę liczyć na
kontrofertę dla: Centurion R Sp z o.o.. Norma ISO 9001+ISO 14001, ul Łany 1, 38-500 Sanok
zakres: produkcja skrzydeł i ościeżnic drzwiowych oraz akcesoriów do drzwi. Zatrudnienie
191 osób, liczba lokalizacji: 2xSanok, wyłączenia brak. Proszę wysłanie oferty mailem z
następującymi cenami: audit certyfikacyjny 33.000,- zł audity nadzoru po 14.000,- zł dziękuję
z góry i pozdrawiam, czekając na ceny do Brzeska”. Ostatecznie projekt kontroferty
przygotował pracownik IMQ P.B. [ochrona danych osobowych];
c) Daty prośby o kontrofertę: 26 października 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 33.000,00zł za certyfikację, po 14.000,00zł za każdy z nadzorów;
Brak danych odnośnie oferty Dekry;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.B. (Specjalista ds. Klientów
Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak danych;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 26 października 2010 r.– załącznik nr 275 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- oferta IMQ bez numeru z dnia 28 października 2010 r. – załącznik nr 276
k. 1230-1237 akt głównych (IV tom akt głównych),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 1380-1381 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2521 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

24.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: IMQ zamierzał pozyskać „nowego” klienta.
Prośba o złożenie kontroferty złożona została przez J.A. (IMQ) J.P. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) w dnia 26 października 2010 r. Mailem z dnia 26 października 2010
J.P. [ochrona danych osobowych] przesłał informację zwrotną do IMQ wyrażając zgodę na
złożenie kontroferty;
c) Daty prośby o kontrofertę: 26 października 2010 r.;
e) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]. Brak danych o kontrofercie Dekry;
f) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
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g) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
h) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
i) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
j) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedała usługę klientowi;
k) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- maile z dnia 2 listopada 2010 – załącznik nr 69 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
- oferta IMQ nr ref 20004997 z 24 listopada 2010 r. – załącznik nr 70
- umowa z dnia 6 grudnia 2010 r. – załącznik nr 71
- faktura VAT nr 8201243 z dnia 28 marca 2011 r. – załącznik nr 72
- faktura VAT nr 2311130 z dnia 30 marca 2012 r.– załącznik nr 73
- faktura VAT nr 213010649 z dnia 29 marca 2013 r. – załącznik nr 74
k. 760-773 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna),
2) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- mail z dnia 26 października 2010 r. od Szpitala MSWiA do IMQ z prośbą o przedstawienie
oferty na certyfikację ISO 9001 – załącznik nr 42
- mail z dnia 26 października 2010 r. od J.A. do J.P. [ochrona danych osobowych] w
sprawie kontroferty dla tego klienta – załącznik nr 43
- mail z dnia 26 października 2010 r. od J.P. [ochrona danych osobowych] do IMQ –
załącznik nr 44
k. 1563-1564 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna),
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2381-2382 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2521-2522 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
25.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w
Jastrzębiu Zdroju;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Prośba o złożenie kontroferty wystosowana
przez P.G. (IMQ) do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), do wiadomości J.A. (IMQ)
i M.K. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o treści: „Witam Panie J. [ochrona danych
osobowych], bardzo proszę o przygotowanie kontroferty dla placówki której dane umieściłem
poniżej. Proszę, jeśli to nie kłopot, o przesłanie oferty do placówki w przyszłym tygodniu”;
c) Data prośby o kontrofertę: 5 listopada 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ [tajemnica przedsiębiorstwa] ; Brak danych o kontrofercie Dekry;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych IMQ), J.A. (Operation Manager
Poland IMQ), M.K. (pracownik Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie), J.P. (manager
regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
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j) Uwagi: Był to wstępny etap przekonywania przez IMQ władz placówki o celowości i
zasadności wprowadzenia systemu zarządzania jakością, kontroferta złożona była przed
podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu, dla przekazywania władzom placówko informacji o
orientacyjnych kosztach certyfikacji. Umowa o sprzedaż usługi certyfikacji została zawarta
dopiero dwa lata później. Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego
przypadku Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- maile 5 listopada 2010 r.– załącznik nr 75 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja
2014 r.)
- oferta IMQ nr 20005382 z dnia 11 września 2012 r.– załącznik nr 76
- Umowa z dnia 14 września 2012 r. z harmonogramem fakturowania – załącznik nr 77
- faktura VAT nr 8130011651 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 78
- faktura VAT nr 813003732 z dnia 28 czerwca 2013 r.– załącznik nr 79
- faktura VAT nr 813005228 z dnia 30 września 2013 r. – załącznik nr 80
- faktura VAT nr 813007559 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 81
- faktura VAT nr 814002147 z dnia 31 marca 2014 r.– załącznik nr 82
- faktura VAT nr 814005200 z dnia 30 czerwca 2014 r.– załącznik nr 83
- faktura VAT nr 814008073 z dnia 30 września 2014 r.– załącznik nr 84
- faktura VAT nr 815000022 z dnia 16 stycznia 2015 r. – załącznik nr 85
k. 774-795 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2382-2383 akt głównych (VII tom akt
głównych); zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2522 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
26.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: ZSPZLO Warszawa Praga Południe
Przychodnia Rejonowa;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Prośba o złożenie kontroferty złożona przez J.A.
(IMQ) J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) do wiadomości P.G. [ochrona danych
osobowych] (IMQ), przekazana mailem z dnia 18 listopada 2010 r. o treści: „Witaj J.
[ochrona danych osobowych], mam dzisiaj jeszcze jedną nieśmiała prośbę... Przyjdzie do
Ciebie zapytanie od następującego klienta: SZPZLO Warszawa Praga Południe Przychodnia
Rejonowa, ul. Ostrołęcka 4, 04-102 Warszawa. Proszę zastosuj poniższe ceny: cena
certyfikacji 24.000,00zł netto, cena auditu nadzoru: 9.500,00zł, cena auditu nadzoru:
9.500,00 zł netto. Bardzo dziękuję za pomoc.” Mail z tego samego dnia od J.P. do J.A.
[ochrona danych osobowych] : „J. [ochrona danych osobowych] – nie ma sprawy. Czekam
na zapytanie. Serdecznie pozdrawiam”. Następnie w dniu 25 listopada 2010 r. J.P. [ochrona
danych osobowych] przekazał A. Ż. wiadomość, w której poinformował go, że przesłał do
klienta z regionu A.Ż. [ochrona danych osobowych] kontrofertę na prośbę IMQ. Kontroferta
została ostatecznie wystawiona 25 listopada 2010 r.;
c) Daty prośby o kontrofertę: 18 listopada 2010 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 24.900 zł za
certyfikację, po 11.250 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.G. (Specjalista ds. Klientów
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Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków), A.Ż. (manager
regionalny region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail 18 listopada 2010 r. – załącznik nr 86 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- mail 25 listopada 2010 r. – załącznik nr 87 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 22 listopada 2010 nr ref IMQ 20005650 – załącznik nr 88
- akceptacja ofert z dnia 17 grudnia 2010 r. – załącznik nr 89
- umowa z dnia 17 grudnia 2010 r.– załącznik nr 90
- faktura VAT nr 8109122 z dnia 23 grudnia 2010 r.– załącznik nr 91
- faktura VAT nr 2241655 z dnia 14 grudnia 2011 r.– załącznik nr 92
faktura VAT nr 2343033 z dnia 20 grudnia 2012 r. – załącznik nr 93
k. 796-814 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna),
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B30:- e-mail z dnia 25.11.2010 r.
od J.P. do Ż. [ochrona danych osobowych] z informacją na temat kontroferty dla IMQ
- załącznik nr12 do akt głównych,
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2383-2384 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2522-2523 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
27.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 17 grudnia 2010 r. A.Ż. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) napisał w korespondencji do J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra): „ Mam ogromną prośbę o ofertę na recertyfikację od IMQ. Dane poniżej. … Proszę
aby oferta była o 10%-15% droższa od oferty DEKRA zarówno na recertyfikacji jak i na
nadzorach…”. Mailem z dnia 17 grudnia 2010 r., godz. 10:45 J.P. [ochrona danych
osobowych] zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] z prośbą : „Witam z gorącą
prośbą w ten mroźny poranek. Proszę o ofertę dla: Narodowe Centrum Krwi (...) proszę
wysłać ofertę tylko i wyłącznie na adres e-mail: [ochrona danych osobowych] i do mnie
DW. Cena recertyfikacji 12.500,-zł Cena 1 nadzoru 5.800,-zł, cena 2 nadzoru 5.800,-zł.
Byłbym wdzięczny za przygotowanie i wysłanie oferty do 20-21.12.2010 r.. Oferta IMQ z dnia
20 grudnia 2010 r. przygotowana została przez P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ),
który jednocześnie mailowo poinformował J.P. [ochrona danych osobowych] iż : „zgodnie z
ustaleniami, przesyłam w załączeniu ofertę na recertyfikację systemu zarządzania jakością
zgodnego z normą ISO 9001:2008, dla Narodowego Centrum Krwi”;
c) Data prośby o kontrofertę: 17 grudnia 2010 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 12.500,00zł na recertyfikację, po 5.800,00 zł za każdy nadzór.
Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
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f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.Ad. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), A.Ż. (manager regionalny region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 17 grudnia 2010 r.– załącznik nr 277 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- oferta IMQ bez numeru z dnia 20 grudnia 2010 r. – załącznik nr 278
k. 1238-1245 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna),
2) załączniki do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A23:
- mail z dnia 17.12.2010 r. od A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą
o wystawienie kontroferty przez IMQ
- mail z dnia 20.12.2010 r. od P.G. do S. do wiadomości P. [ochrona danych osobowych] z
informacją o wystawieniu oferty
zał. nr12 do akt głównych,
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2383-2384 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2523 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

28.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla
Dzieci w Jastrzębiu Zdroju;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: prośba o złożenie kontroferty złożona została
telefonicznie przez J.A. (IMQ) J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra);
c) Data prośby o kontrofertę 12 stycznia 2011 r.;
d Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usugę klientowi;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 12 stycznia 2011 – załącznik nr 94 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja
2014 r.)
- oferta IMQ z dnia 14 stycznia 2011 nr ref IMQ 20006007 – załącznik nr 95
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- umowa z dnia 26 stycznia 2011 r. – załącznik nr 96
- faktura VAT nr 8201172 z dnia 23 marca 2011 r.– załącznik nr 97
- faktura VAT nr 2241654 z dnia 14 grudnia 2011 r.– załącznik nr 98
- faktura VAT nr 2342800 z dnia 26 października 2012 r. – załącznik nr 99
k. 815-830 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna),
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2385-2386 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna),
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2523-2524 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
29.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital im. Ks. Anny Mazowieckiej w
Warszawie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Oferta na certyfikację ISO 9001 przygotowana
została przez P.B. [ochrona danych osobowych] (IMQ). Była to oferta na certyfikację. Dane
do kontroferty zostały przesłane przez J.A. (IMQ) mailem do J.P. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) z dnia 22 stycznia 2011 r., godz. 11:35. Mailem z dnia 22 stycznia 2011
r. godz. 11:36 J.P. przesłał do J.A. [ochrona danych osobowych]- do wiadomości kontrofertę jaka została wysłana do klienta;
c) Daty prośby o kontrofertę: 22 stycznia 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry 20.550 zł za
certyfikację, po 9.850 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ) P.B. (Specjalista ds. Klientów
Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. - mail z dnia 22 stycznia 2011 r. –
załącznik nr 255 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.)
k. 1179 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 26 maja 2015 r. oferta na certyfikację ISO 9001 bez numeru z
dnia 16.11.2010 r. – załącznik nr 45,
k. 1565-1569 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2386 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2524 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
30.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miasta Wieliczka;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 25 stycznia 2011 r., godz. 16:13
J.A. (IMQ) zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z następującą prośbą
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::”J. .[ochrona danych osobowych], bardzo proszę o przygotowanie i przesłanie do mnie
oferty dla Wieliczki (ostatnio bardzo cię męczę, także jak będę mogła się zrewanżować, to
lepiej się poczuję: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka (..) cena certyfikacja 17.100,00 pln netto,
cena audit kontrolny 6.500,00 pln netto”
c) Daty prośby o kontrofertę: 25 stycznia 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 17.400 zł za
certyfikację, po7.450 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008 ;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
-mail z dnia 25 stycznia 2011 r.– załącznik nr 256 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
- oferta z dnia 25 stycznia 2011 r. nr 20006397 – załącznik nr 257- oferta z dnia 14 czerwca 2011 r. nr 20006397 – załącznik nr 258
k. 1180-1194 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2387-2388 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2524-2525 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
31.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 27 stycznia 2011 r. J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z
następującą prośbą: „Wielkie dzięki J. [ochrona danych osobowych] za ofertę dla Wieliczki.
Czekam na możliwość rewanżu no i mam jeszcze jedną prośbę dot. Naszego Klienta, gdzie
musimy dać oferty na recertyfikację (...) Ofertę prześlij na mój email. Podaję poniżej dane:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu (..) Cena recertyfikacji
15.400,00zł netto, cena auditu kontrolnego 10.500 zł netto Zwróci się tez do Ciebie o ofertę
na recertyfikację firma Piast sp. z o.o. (nasz dotychczasowy klient) ale to jeszcze podam Ci
dokładne dane jaką dla nich zrobić ofertę. (...)” Klient składał zapytania także do innych
jednostek. Mail z dnia 3 lutego 2011 r. od J.A. do J.P. [ochrona danych osobowych] o treści:
„Witaj J. [ochrona danych osobowych], tak jak Ci wspominałam mam dod Ciebie 2 wielkie
prośby (i z góry przepraszam za kłopot): 1.Szpital Wieluń -szpital prześle na Twój adres email
oficjalne zapytanie o centę recertyfikacji (prawdopodobnie w najbliższy wtorek tj. 8 lutego)
Ważne byś w tej dotychczasowej ofercie zmienił datę na jakąś datę po dacie otrzymania
zapytania i w tytule oferty wpisał: oferta na recertyfikację i utrzymanie systemu zarządzania
jakością (zgodnie z tym co będzie w zapytaniu ofertowym). Następnie wyślij tą ofertę pocztą
(...)”;
c) Daty prośby o kontrofertę: 27 stycznia 2011 r.;
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d) Ceny: oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 16.500 zł za
recertyfikację, po 10.700 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001: 2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z 27 stycznia 2011 r. – załącznik nr 100 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 17 lutego 2011 r. nr 20006449 – załącznik nr 101
- umowa z dnia 10 marca 2011 r.– załącznik nr 102
- faktura VAT nr 7901906 z dnia 12 marca 2008 r. – załącznik nr 103
- faktura VAT nr 4011608 z dnia 30 stycznia 2009 r.– załącznik nr 104
- faktura VAT nr 4111091 z dnia 22 stycznia 2010 r.– załącznik nr 105
- faktura VAT nr 8201420 z dnia 31 marca 2011 r.– załącznik nr 106
- faktura VAT nr 2311131 z dnia 30 marca 2012 r.– załącznik nr 107
- faktura VAT nr 213010638 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 108
- mail 3 lutego 2011 – załącznik nr 109 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja 2014)
k. 831-848 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2388-2389 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2525 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

32.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Uzdrowisko Kołobrzeg;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 1 marca 2011 r. J.N. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) przesłała wiadomość mailową do J.P. [ochrona danych osobowych] o
następującej treści: „Podaj mi proszę mail do Pani z IMQ. Prześlę Tobie ceny dla Uzdrowiska
Kołobrzeg”. Ostatecznie J.P. [ochrona danych osobowych] sam wystąpił do J.A. [ochrona
danych osobowych] o przygotowanie kontroferty;
c) Daty czynności: luty 2011 r.;
d) Ceny: kontroferta IMQ; brak danych. Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region
Kraków), J.N.–W. (manager regionalny Dekra region Poznań) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008 oraz HACCAP;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
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j) Uwagi: wedle oświadczenia IMQ: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji
tego przypadku Porozumienia.
Dowód:
1) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2389 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2525-2526 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
33.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Piast Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 3 lutego 2011 r. J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) o
kontrofertę : „Witaj J. [ochrona danych osobowych], tak jak Ci wspominałam mam do
Ciebie 2 wielkie prośby (i z góry przepraszam za kłopot): (...) 2. Piast sp z o.o. Jeśli przyślą
do Ciebie zapytanie o cenę (podałam im Twój adres email) to proszę daj im następujące ceny:
cena recertyfikacji 10.100,00 pln netto, cena auditu kontrolnego 7.200,00 pln netto. Z góry
dzięki i oczywiście czekam na więcej możliwości rewanżu”;
c) Data prośby o kontrofertę: 3 lutego 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
ih Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 3 lutego 2011 r.– załącznik nr 109 (załączony także do do wniosku z dnia 20 maja 2014
r.)
- mail z 27 stycznia 2011 r.- załączony również do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
- oferta IMQ z dnia 10 lutego 2011 nr 20006700 – załącznik nr 110
- akceptacja oferty z dnia 17 lutego 2011 r. – załącznik nr 111
- faktura VAT nr 7902896 z dnia 27 marca 2008 r.– załącznik nr 112
- faktura VAT nr 4011611 z dnia 30 stycznia 2009 r.– załącznik nr 113
- faktura VAT nr 4111103 z dnia 22 stycznia 2010 r.– załącznik nr 114
- faktura VAT nr 8201212 z dnia 25 marca 2011 r. – załącznik nr 115
- faktura VAT nr 2311132 z dnia 30 marca 2012 r.– załącznik nr 116
k. 849-860 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2390 akt głównych (VII tom akt głównych); nr
6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2526 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
34.

67

a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Zakład Usług Gospodarczyk KOLZUG Sp.
z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 17 lutego 2011 r. J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o
złożenie kontroferty;
c) Daty prośby o kontrofertę: 17 lutego 2011 r.;
d) Ceny: [tajemnica przedsiębiorstwa]; oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: klient składał zapytania także do innych jednostek. Stanowiska IMQ i Dekry
zgodne w zakresie realizacji tego przypadku Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z 17 lutego 2011 – załącznik nr 117 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja 2014)
- oferta IMQ z dnia 14 lutego 2011 r. nr 20007385 – załącznik nr 118
- akceptacja oferty z dnia 18 marca 2011 r.– załącznik nr 119
- informacja z dnia 19 kwietnia 2013 o obniżeniu ceny za audyt nadzoru – załącznik nr 120
- faktura VAT nr 7904142 z dnia 30 kwietnia 2008 r.– załącznik nr 121
- faktura VAT nr 4011614 z dnia 30 stycznia 2009 r. – załącznik nr 122
- faktura VAT nr 2108803 z dnia 20 maja 2010 r. – załącznik nr 123
- faktura VAT nr 8201819 z dnia 22 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 124
- faktura VAT nr 2321753 z dnia 24 maja 2012 r.– załącznik nr 125
- faktura VAT nr 213020563 z dnia 24 maja 2013 r.– załącznik nr 126
k. 861-876 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2391 akt głównych (VII tom akt głównych), nr
6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2526-2527 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

35.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: ZOL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Warszawie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 24 lutego 2011 r. J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z
następującą prośbą o kontrofertę: „J.[ochrona danych osobowych] znowu mam wielką
prośbę o wystawienie Waszej oferty i odesłanie jej do mnie: Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (...) cena za certyfikację 12.800,00 zł netto,
cena za utrzymanie 7.100,00 zł netto. Dzięki za pomoc”;
c) Daty prośby o kontrofertę : 24 lutego 2011 r.;
e) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: 13.200 zł za proces
recertyfikacji oraz po 7300 zł za każdy nadzór;
f) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
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g) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
h) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
i) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
j) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
k) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 24 lutego 2011 r. – załącznik nr 127 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 14 marca 2011 r. nr 20007062 – załącznik nr 128
- akceptacja oferty IMQ z dnia 23 marca 2011 r. – załącznik nr 129
- faktura VAT nr 8202527 z dnia 24 maj 2011 r. – załącznik nr 130
- faktura VAT nr 2321812 z dnia 31 maja 2012 r. – załącznik nr 131
k. 877-887 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2391-2392 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2527 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
36.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Gdańsku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 3 marca 2011 r. manager regionalny
Dekra M.Z. [ochrona danych osobowych] (manager regionalny Dekra region Gdańsk)
napisał maila do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) zatytułowanego „Pogotowie w
Gdańsku; oferta IMQ” o treści „Cześć Proszę o pomoc: Klient: Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Gdańsku Ul Orzeszkowej 1; 80 208 Gdańsk- cena z VAT za 3 lata: 50.430,Zgłoszą się za kilka dni oficjalnie”. Mailem z dnia 3 marca 2011 r. godz. 11:53 J.P. [ochrona
danych osobowych] zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) z prośbą o
sporządzenie kontroferty. Mailem z dnia 7 marca 2011 r. godz. 16:09 J.A. [ochrona danych
osobowych] poinformowała J.P. [ochrona danych osobowych], iż IMQ przygotuje zgodnie
z wytycznymi kontrofertę dla Stacji Pogotowia w Gdańsku. Kontroferta. była przygotowana
przez P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ);
c) Daty prośby o kontrofertę: 3 marca 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 13.250,00zł za proces recertyfikacji, po 6.050,00zł za każdy
proces nadzoru.;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.G. (Specjalista ds. Klientów
Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków), M.Z. (managerr
regionalny Dekra region Gdańsk) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
i) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
j) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
k) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 3 marca 2011 r., – załącznik nr 279 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- mail 7,8 marca 2011– załącznik nr 280
- oferta bez numeru z dnia 21 czerwca 2010 r., przygotowywana przez P.G. [ochrona danych
osobowych]– załącznik nr 281
k. 1246-1255 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A21, tj.mail z dnia
03.03.2011 r. od Z. do P. .[ochrona danych osobowych] z prośbą o pomoc w pozyskaniu
kontroferty.- zał. nr 12 .do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2392-2393 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2527-2528 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
37.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Regionalny w Kołobrzegu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 4 marca 2011 J.N. [ochrona danych
osobowych] (manager regionalny Dekra region Poznań) napisała w mailu do J.P. [ochrona
danych osobowych] (Dekra): „Potrzebujemy ofertę dla: Szpital Regionalny w KołobrzeguISO 14001 recertyfikacja. Ceny brutto: rec. 18200 zł I nadzór : 8900 zł II nadzór : 8900 zł
Klient przyśle zapytanie na podany przez Ciebie mail do IMQ”. Mailem z dnia 4 marca 2011
r. godz. 12:07 J.P. [ochrona danych osobowych] zwrócił się do J.A. [ochrona danych
osobowych] z prośbą : „Cześć J. [ochrona danych osobowych]! Zgłosi się do Was Szpital
Regionalny w Kołobrzegu – ISO 14001 recertyfikacja. Moja prośba o ceny dla nich: ceny
brutto: rec. 18.200,- zł I nadzór: 8.900,- II nadzór: 8.900,-zł Z góry dziękuję i serdecznie
pozdrawiam”;
c) Daty prośby o kontrofertę: 4 marca 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 18 200 zł za proces recertyfikacji, po 8 900 zł za każdy proces
nadzoru. Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), J.N.–W., (manager regionalny Dekra region Poznań) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 14001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 4 marca 2011 r., – załącznik nr 282 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014 r.)
k. 1256 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A27 tj. mail z dnia 04.03.2011 r.
od J.N. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę od IMQ - zał. nr12 do akt
głównych;
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3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2393-2394 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2528 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
38.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: mailem z dnia 28 marca 2011 r. godz. 12:34 J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych]
(IMQ) z prośbą:„J. [ochrona danych osobowych]! Oferta do Ciechanowa wychodzi dzisiaj
poczta w formie jak w załączniku. Natomiast będę miał do ciebie dwie prośby: 1. Zgłosi się do
Ciebie mailowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z warszawy z prośbą o ofertę na
certyfikację ISO 9001. Daj im proszę następujące ceny (lub wyższe): za pierwszy rok, przy
zatrudnieniu 174 osoby, bez wyłączeń – cena 26.500 zł netto, za nadzór nr 1 – 9900 zł netto,
za nadzór nr 2 – 9900 zł netto (..)”.W przygotowanie kontroferty włączony został, po stronie
IMQ, P.G. [ochrona danych osobowych] (mail z dnia 31 marca 2011 r. godz. 7:45 od P.G.
do J.A. [ochrona danych osobowych]);
c) Daty prośby o kontrofertę: 28 marca 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 26.500,00zł za certyfikację, po 9.900,00zł za każdy nadzór;
Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.G. (Specjalista ds. Klientów
Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. (załączone także do wniosku z dnia 20
maja 2014) :
- mail z dnia 28 marca 2011 r. – załącznik nr 283
- mail z dnia 31 marca 2011 r.– załącznik nr 284
k. 1257 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A48, tj. mail z dnia 28.03.2011 r.
– zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2394-2395 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2528-2529 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
39.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: NZOZ ALMED Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
poprosił o wystawienie kontroferty J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra). Oferta IMQ z
dnia 29 marca 2011 nr 20007618 przygotowana została przez P.G. [ochrona danych
osobowych];
c) Data prośby o kontrofertę: 29 marca 2011 r.;
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d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 11.700 zł za re
certyfikację, po 6.350 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: brak informacji
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych, Audytor IMQ), J.P. (menadżer
regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 29 marca 2011 r.nr 20007618 – załącznik nr 46
k. 1570-1576 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2395 akt głównych (VII tom akt głównych),
nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2529 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
40.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 6 kwietnia 2011 r. M.S. (Dekra) wysłał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) wiadomość mailową, w której poprosił o
pomoc w przygotowaniu kontroferty dla potencjalnego klienta, tj. Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. Jednocześnie, wraz z prośbą,
przesłał w załączniku kalkulację cen oferowanych przez Dekra. W tym samym dniu, tj. 6
kwietnia 2011 r., godz. 19:01 J.P. [ochrona danych osobowych] zwrócił się do J.A. (IMQ)
mailem (w kopii do M.S. [ochrona danych osobowych] jako przedstawiciela Dekry z
regionu klienta) o treści: „Witaj J. [ochrona danych osobowych], Bardzo Cię prosze o
kontrofertę na zintegrowany system 9001+14001 dla samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach (..) Ofertę prześlij mailem na adres [ochrona danych
osobowych]. Proszę o ceny minimum netto: certyfikacja 30.000,- zł, nadzory po 12.000,- zł. Z
góry dziękuję. Serdecznie pozdrawiam”. W dniu 7 kwietnia 2011 r. J.P. przesłał M.S.
[ochrona danych osobowych] wiadomość mailową otrzymaną w tym samym dniu od P.B.
[ochrona danych osobowych] (IMQ), która zawierała kontrofertę wystawioną klientowi
przez IMQ;
c) Daty prośby o kontrofertę: 8 kwietnia 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 30.000,00zł za proces certyfikacji, po 12.000,00zł za każdy
proces nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
g) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.B. (Specjalista ds. sprzedaży IMQ),
J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków), M.S. (manager regionalny Dekra region
Wrocław) [ochrona danych osobowych];
f) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004;
g) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
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h) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
i) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia;
Dowód:
1) załączniki z pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
mail z dnia 6 kwietnia 2011 r., – załącznik nr 285 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
k. 1258 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A42, tj. mail z dnia 06.04.2011 r.
od M.S. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę od IMQ – zał. nr 12 do akt
głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2395-2396 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2529-2530 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
41.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w
Ciechanowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Oferta IMQ przygotowana została przez P.B.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) w dniu 8 kwietnia 2011 r. (oferta nr 20007706).
Jednocześnie w tym samym dniu, tj. 8 kwietnia 2011 r. przekazał on dane do kontroferty J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) drogą mailową.
c) Daty prośby o kontrofertę: 8 kwietnia 2011 r.
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: 17.500 zł oza
recertyfikację, po 10.000 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. sprzedaży IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ 8 kwietnia 2011 nr 20007706 – załącznik nr 47
- umowa z dnia12 kwietnia 2011 r. załącznik nr 48
- zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24 marca 2011 r. – załącznik nr 49
- faktura VAT nr 8202146 z dnia 29 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 52
- faktura VAT nr 2321645 z dnia 30 kwietnia 2012 r.– załącznik nr 53
- faktura VAT nr 213020437 z dnia 30 kwietnia 2013 r. – załącznik nr 54
k. 1577-1589 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
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2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2396-2397 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2530-2531 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna),

42.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w
Warszawie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: kontroferta przesłana przez J.P. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) na prośbę J.A. (IMQ) mailem z dnia 8 kwietnia 2011 r. o treści:
„J.[ochrona danych osobowych], zgłosi się do Ciebie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z
Warszawy z prośbą o ofertę na recertyfikację. Mam nadzieję, że napiszą ilość zatrudnionych
(wg naszych danych powinno być ok. 768 osób). Prosze o następujące ceny: cena
recertyfikacji 14.200,00 zł netto, cena auditu kontrolnego 8.500,00 zł netto. Dzięki i życze
miłego weekendu”, Mailem z dnia 11 kwietnia 2011 r. J.P. odpisał do J.A. [ochrona danych
osobowych] „ ZROBIONE. Serdecznie pozdrawiam”;
c) Data prośby o kontrofertę: 11 kwietnia 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry : 14.700 zł za
recertyfikację, po 9.200 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ.), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. ;
- mail 8 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 132
- mail z dnia 11 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 133
- oferta IMQ z dnia 26 kwietnia 2011 r.nr 20007914 – załącznik nr 134
- akceptacja oferty z dnia 27.04.2011 r.– załącznik nr 135
- faktura VAT nr 7906218 z dnia 26 czerwca 2008 r. – załącznik nr 136
- faktura VAT nr 4023191 z dnia 28 kwietnia 2009 r. – załącznik nr 137
- faktura VAT nr 2108929 z dnia 21 czerwca 2010 r.– załącznik nr 138
- faktura VAT nr 8203397 z dnia 30 czerwca 2011 r.– załącznik nr 139
- faktura VAT nr 2321870 z dnia 19 czerwca 2012 r.– załącznik nr 140
- faktura VAT nr 213020792 z dnia 28 czerwca 2013 r. – załącznik nr 141
k. 888-903 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2397-2398 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2531 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

43.
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a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 28 marca 2011 r. A.C. [ochrona
danych osobowych] (Dekra), napisała do P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
wiadomość mailową z prośbą o skontaktowanie jej potencjalnego klienta z „koleżanką” J.P. –
w domyśle z J.A.[ochrona danych osobowych] z IMQ- w celu porównania
konkurencyjności ofert Dekra oraz IMQ. Następnie, w dniu 15 kwietnia 2011 r., w
następstwie rozmowy telefonicznej z J.P., A.C. [ochrona danych osobowych] przesłała
drogą mailową prośbę o pomoc w przygotowaniu przez IMQ kontroferty, wraz z podaniem
cen jakie mają być w niej zawarte. W konsekwencji J.P. [ochrona danych osobowych]
mailem z dnia 15 kwietnia 2011 r. godz. 13:50 przesłał J.A. [ochrona danych osobowych]
następującą prośbę : „Witaj J. [ochrona danych osobowych], Zgłosi się do Ciebie z
zapytaniem ofertowym Nowy Styl – ISO 14001. Prosze Cię o kontrofertę z następującymi
cenami: cena za certyfikację 27.500 zł netto, nadzór nr 1 - 21000 zł netto, nadzór nr 2 –
21000 zł netto. Z góry dziękuje. Serdecznie pozdrawiam”. Dnia 26 kwietnia 2011 r. J.P.
[ochrona danych osobowych] przesłał droga mailową do A.C. [ochrona danych
osobowych] informację o kontrofercie, wystawionej przez P.B. [ochrona danych
osobowych] z IMQ dla potencjalnego klienta. W tym samym dniu A.C. [ochrona danych
osobowych] podziękowała mailowo J.P. [ochrona danych osobowych] za udzieloną pomoc.
Również w tym samym dniu P.B. [ochrona danych osobowych] (IMQ) przesłał do
potencjalnego klienta kontrofertę przygotowaną przez IMQ. W dniu 28 kwietnia 2011 r.
klient kupił od Dekra usługę na certyfikację systemu ISO 14001;
c) Daty czynności: 15 kwietnia 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 27.500,00zł za proces recertyfikacji,po 21.000,00zł za każdy
proces nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ.), P.B. (Specjalista ds. marketingu i
sprzedaży IMQ.), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków), A.C. (Key Account
Manager Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 14001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
– mail z dnia 15 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 286 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
k. 1259 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A38:
- mail z dnia 28.03.2011 r. od A.C. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o pomoc
przy Nowym Stylu
- mail z dnia 15.04.2011 r. od A.C. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją o
cenach dla Nowego Stylu
- mail z dnia 26.04.2011 r. od P.B. do klienta i dalej przesłany do A.C. [ochrona danych
osobowych]- zał. nr 12 .do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2398-2399 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2531-2532 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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44.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Opolu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 9 maja 2011 r. M.S. (Dekra) przesłał do
J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) maila z informacją o poziomie cen, które Dekra
zaproponowała RCKiK, wraz z prośbą o przygotowanie kontroferty przez IMQ. M.S. napisał
do J.P. [ochrona danych osobowych]: „W załączeniu przesyłam Ci ofertę do sporządzenia
kontr-oferty, o której rozmawialiśmy w piątek”. W efekcie J.P. [ochrona danych
osobowych] skierował drogą mailową prośbę do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
o sporządzenie kontroferty. W dniu 13 maja 2011 r. J.P. przesłał M.S. [ochrona danych
osobowych] potwierdzenie wystawienia kontroferty przez IMQ wraz z przygotowaną przez
P.F. [ochrona danych osobowych] z IMQ kontrofertą. W dniu 13 maja 2011 r. ofertę IMQ
P.G. [ochrona danych osobowych] przesłał również bezpośrednio do RCKiK w Opolu.
Jednocześnie, w tym samym dniu P.G. [ochrona danych osobowych] przesłał do J.P.
[ochrona danych osobowych] potwierdzenie przesłania oferty dla RCKiK. Dekra wystawiła
ofertę w dniu 6 maja 2011 r.;
c) Daty prośby o kontrofertę: 13 maja 2011 r.;
d) Ceny: Kontrofera IMQ 52 890 zł (w ofercie wskazano całościową kwotę, bez rozbicia na
audyt certyfikujący oraz audyty nadzoru);
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra region Kraków), M.S. (manager regionalny Dekra region Wrocław) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra otrzymała zlecenie;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- Pismo z dnia 24 maja 2011 r. od IMQ S.p.A. Przedstawicielstwo w Polsce dot.
uszczegółowienia warunków zawartych w ofercie certyfikacji – załącznik nr 57
- Potwierdzenie nadania fax w dniu 24 maja 2011 r.– załącznik nr 58
- oferta z dnia 13 maja 2011 r. – załącznik nr 59
k. 1590-1560 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załączniki do pisma Dekra z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A24:
- mail z dnia 09.05.2011 r. od M.S. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 13.05.2011 r. od P.G. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją
wysłaniu oferty do klienta.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2399-2400 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2532-2533 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

45.

76

a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miasta Zabrze;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
mailem z dnia 25 maja 2011 r. godz. 16:47 zwrócił się do J.A. (IMQ), w kopii do P.B.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) z prośbą: „Witam! Nawiązując do dzisiejszej rozmowy
telefonicznej – zwróci się do Was Urząd Miasta Zabrze o ofertę na recertyfikację ISO 9001.
Proszę gorąco o następujące ceny: 1/ audit certyfikacyjny 20.000 netto 2/pierwszy audit
nadzoru 8450 netto 3/drugi audit nadzoru 8450 netto. Z góry dziękuję. Serdecznie
pozdrawiam.”
c) Daty prośby o kontrofertę: 25 maja 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 20.000,00zł za proces recertyfikacji, po 8.450,00zł za każdy
proces nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 25 maja 2011 r., – załącznik nr 287 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014 r.),
k. 1260 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2400 akt głównych (VII tom akt głównych), nr
6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2533 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
46.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadekj: Urząd Gminy Zawoja;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Oferta IMQ nr 20008610 przygotowana przez
P.B. (IMQ) dnia 25 maja 2011 r. J.P. (Dekra) został poproszony przez J.A. [ochrona danych
osobowych] o wystawienie kontroferty;
c) Daty prośby o kontrofertę: 25 maja 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ.), J.A. (Operation Manager
Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ 25 maja 2011nr 20008610 – załącznik nr 60
- umowa z dnia 2 czerwca 2011 r. – załącznik nr 61
- faktura VAT nr 8203637 z dnia 18 lipca 2011 r.– załącznik nr 62
- faktura VAT nr 2321904 z dnia 25 czerwca 2012 r. – załącznik nr 62
- faktura VAT nr 213020794 z dnia 28 czerwca 2013 r.– załącznik nr 64
k. 1601-1610 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k.2401 akt głównych (VII tom akt głównych), nr
6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2534 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

47.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital w Śremie Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Mailem z dnia 1 czerwca 2011 r. J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z
następującą prośbą o kontrofertę : „Witaj J. [ochrona danych osobowych], prawdopodobnie
zgłosi się do Ciebie Szpital w Śremie w sprawie oferty na recertyfikację. To nasz Klient.
Podałam Twój e-mail, ale prosze Cię monitoruj tez czy czasem coś nie zostanie wysłane do
Waszej Centrali. Podaję ceny, jakie proszę Cię byś im dał: cena recertyfikacji 16.500,00 zł
netto, cena I audit kontrolny 9.800,00 zł cena II audit kontrolny 9.800,00 zł. Z góry dzięki”.
Na skutek tej prośby J.P. [ochrona danych osobowych] przygotował kontrofertę Dekry;
c) Data prośby o kontrofertę: 1 czerwca 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: Dekra nie wykluczyła tego przypadku chociaż przyznała, iż „w posiadanych
archiwach nie zachowała się dokumentacja tego przypadku”.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 1 czerwca 2011 r. – załącznik nr 142 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 8 czerwca 2011 nr 20008551 – załącznik nr 143
- akceptacja oferty z dnia 16 czerwca 2011 r.– załącznik nr 144
- faktura VAT nr 7906561 z dnia 30 czerwca 2008 r.– załącznik nr 145
- faktura VAT nr 4023193 z dnia 28 kwietnia 2009 r. – załącznik nr 146
- faktura VAT nr 2108933 z dnia 24 czerwca 2010 r.– załącznik nr 147
- faktura VAT nr 8204098 z dnia 5 sierpnia 2011 r.– załącznik nr 148
- faktura VAT nr 2230655 z dnia 15 września 2011 r. – załącznik nr 149
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- faktura VAT nr 8205398 z dnia 31 października 2011 r.– załącznik nr 150
- faktura VAT nr 8205966 z dnia 30 listopada 2011 r.– załącznik nr 151
- faktura VAT nr 2321950 z dnia 29 czerwca 2012 r. – załącznik nr 152 - faktura VAT nr 213020789 z dnia 28 czerwca 2013 r. – załącznik nr 153
k. 904-923 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2401-2402 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2534 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
48.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Dolnośląskie Centrum Zdrowia
Psychicznego Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: M.S. [ochrona danych osobowych] (Dekra) w
dniu 4 lipca 2011 r. przesłał do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) informację
mailową, zawierającą kalkulację cenową przygotowaną dla klienta, wraz z prośbą o pomoc w
pozyskaniu kontroferty. J.P. [ochrona danych osobowych] następnie w tym samym dniu
mailem z godz. 18:38 wysłał następującą prośbę do J.A. [ochrona danych osobowych]:
„Witam J. [ochrona danych osobowych], bardzo Cię gorąco proszę o ofertę dla:
Dolnosląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. (..) recertyfikacja przy zatrudnieniu
300 osób, wył. 7.3 – cena 13.500zł netto; za nadzór nr 1 8.600 zł netto, za nadzór nr 2 – 8.600
zł netto. Ofertę prześlij emailem na [ochrona danych osobowych]. Z góry dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam.”. IMQ wystawiła kontrofertę w dniu 6 lipca 2011 r. (bez numeru)
przygotowaną przez J.A. [ochrona danych osobowych];
c) Daty prośby o kontrofertę: 4 lipca 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 13.500,00zł za proces recertyfikacji, po 8.600,00zł za każdy
proces nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.S. (manager regionalny Dekra region Wrocław) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjatore przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 4 lipca 2011 r. – załącznik nr 288 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 6 lipca 2011 r. bez numeru, przygotowana przez J.A. [ochrona danych
osobowych]– załącznik nr 289
k. 1261-1268 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2402-2403 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2534-2535 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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49.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Szpital Wojewódzki im.
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 5 lipca 2011 r. A.Ż. (Dekra) przesłał
maila do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o ofertę dla klienta, podając w
treści maila ceny oczekiwane od IMQ na certyfikację klienta wg wymagań ISO 14001. W tym
samym dniu J.P. [ochrona danych osobowych] skontaktował się telefonicznie z J.A.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) a następnie wysłał o godz. 14:46 do niej maila o
następującej treści: „Cześć J. [ochrona danych osobowych]u. W nawiązaniu do naszej
dzisiejszej rozmowy telefonicznej: dostaniesz mailem zapytanie od P. P.N. – Pełnomocnika ds.
Jakości ze Szpitala z Piotrkowa Trybunalskiego. Proszę Cię o: oferta tylko na certyfikację
ISO 14001: certyfikacja – 14.500 zł netto, 1 audit nadzoru 6.800 zł netto, 2 audit nadzoru
6.800 zł netto. Dzięki. Serdecznie Pozdrawiam”. Kontroferta została ostatecznie sporządzona
w dniu 14 lipca 2011 r. (bez numeru) przez J.A. [ochrona danych osobowych];
c) Daty czynności: 5 lipca 2011 r.
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 14.500,00zł za certyfikację, po 6.800,00zł za każdy nadzór;
Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), A.Ż. (manager Regionalny z biurem w Warszawie) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 14001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do w pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 5 lipca 2011 r. – załącznik nr 290 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014 r.)
- mail z 14 lipca 2011 r.– załącznik nr 291 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja 2014
r.)
- oferta z dnia 14 lipca 2011 r. bez numeru, przygotowana przez J.A. [ochrona danych
osobowych]– załącznik nr 292
k. 1269-1277 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A14:
- mail z dnia 05.07.2011 r. od A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] zawierający prośbę
o ofertę od IMQ
- mail z dnia 13.07.2011 r. od A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] zawierający
pytanie o ofertę od IMQ
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2403-2404 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2535 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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50.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Manager regionalny Dekra J.N. [ochrona
danych osobowych] w dniu 10 lipca 2011 r. przesłała do J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra) informację mailową (godz. 9:29), zawierającą nazwę klienta, który miał się zwrócić
do IMQ z prośbą o ofertę, oraz informację na temat parametrów oferty Dekra, w tym ceny
całkowitej za certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania. J.N. [ochrona danych
osobowych] pisała: „Cześć J. [ochrona danych osobowych], Szpital Zdroje prześle do twojej
koleżanki zapytanie ofertowe na cert. Systemu zintegr. Prosze o podanie ceny brutto 63700 zł
(...) razem na trzy systemy. Bez kosztów za nadzoru. Pozdrawiam serdecznie J. [ochrona
danych osobowych]”. Ten mail przekazany został następnie (po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym) przez J.P. do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) w dniu 10 lipca 2011
r., godz. 23:09 z dopiskiem o następującej treści: „Cześć J. [ochrona danych osobowych],
Poniżej ceny dla tego szpitala o którym rozmawialiśmy. Serdecznie pozdrawiam”
c) Daty prośby o kontrofertę: 10 lipca 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 63.700,00zł brutto (wskazano tylko kwotę całościową, bez
wyszczególnienia na etap certyfikacji i audyty nadzoru). Oferta Dekry:[tajemnica
przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), J.N. (manager regionalny Dekra z biurem w Poznaniu) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001: 2008; 14001:2004, OHSAS
18001:2007.
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 10 lipca 2011 r. – załącznik nr 293
k. 1272 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2404-2405 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2536 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
51.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wielkopolski Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A.[ochrona danych osobowych] (IMQ)
zwróciła się do J.P.[ochrona danych osobowych] (Dekra) mailem z dnia 22 lipca 2011 r. o
treści: „Witaj J. [ochrona danych osobowych], podaję ceny dla Szpitala w Chodziezy:
10.200,00 pln netto -recertyfikacja, 6.500,00 pln netto – I audit nadzoru, 6.500,00 pln netto –
II audit nadzoru”, Dekra wystawiła kontrofertę w dniu 24 lipca 2011 r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 22 lipca 2011 r.;
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d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 10.200 zł za
recertyfikację i po 6.500 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych],
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2011 r .:
- mail 22 lipca 2011, – załącznik nr 154 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.)
- mail 25 lipca 2011– załącznik nr 155 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.)
- Oferta IMQ z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 20009709 – załącznik nr 156
- Umowa z dnia 20 września 2011 r.– załącznik nr 157
- faktura VAT nr 7912327 z dnia 18 grudnia 2008 r.– załącznik nr 158
- faktura VAT nr 4045946 z dnia 21 października 2009 r.– załącznik nr 159
- faktura VAT nr 2126132 z dnia 30 listopada 2010 r. – załącznik nr 160
- faktura VAT nr 8206521 z dnia 30 grudnia 2011 r.– załącznik nr 161
k. 924-941 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B33,
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2405-2406 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2536-2537 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

52.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przupadek: Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Mailem z dnia 4 sierpnia 2011 r. godz. 9:46 J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) poprosił J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o
wystawienie kontroferty. W tym mailu J.P. informował J.A. [ochrona danych osobowych],
że zgłosi się do IMQ klient z zapytaniem o ofertę. IMQ sporządziła kontrofertę;
c) Data prośby o kontrofertę: 4 sierpnia 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 25.500,00zł za proces recertyfikacji, po 15.500,00zł za każdy
proces nadzoru.
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo.
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra.
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi.
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j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 4 sierpnia 2011 r. – załącznik nr 294 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
- mail z dnia 1 września 2011 r. – załącznik nr 295 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
k. 1279-1280 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2406-2407 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2537 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);

53.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza
w Gorlicach;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
zwrócił się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) o przygotowanie kontroferty dla
Szpitala Specjalistycznego im. Klimontowicza w Gorlicach. Jednocześnie P.G. [ochrona
danych osobowych] przekazał mailowo J.P. [ochrona danych osobowych] dane do
kontroferty;
c) Daty prośby o kontrofertę: 29 sierpnia 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry : 25.600 zł za
recertyfikację po 11.700 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu informacji: P.G.
(Specjalista ds. Klientów Kluczowych), J.P. (menadżer regionalny Dekra region Kraków)
[ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ 30 sierpnia 2011 r.nr 20010624 – załącznik nr 66
- umowa z dnia 7 października 2011 r. – załącznik nr 67
- faktura VAT nr 8205803 z dnia 23 listopada 2011 r.– załącznik nr 68
- faktura VAT nr 2342971 z dnia 30 listopada 2012 r.– załącznik nr 69
- faktura VAT nr 213040924 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 70
k.1619-1628 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2407-2408 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2537-2538 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. nr 8 do akt głównych (wersja niejawna);
54.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: ZOL im. Sue Ryder SPZOZ Warszawa;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Prośba o kontrofertę zostało skierowana przez
J.A. (IMQ) do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) telefonicznie;
c) Daty prośby o kontrofertę: 2 września 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 14.100 zł za
recertyfikację, po 8.900 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami:
prawdopodobnie telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Pprozumienia: IMQ nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż Dekra powołała się na brak zachowanych dokumentów odnośnie tego
przypadku.
Dowód:
1) pismo w piśmie IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
-oferta IMQ 29 sierpnia 2011 r. – załącznik nr 71
- oferta IMQ z dnia 2 września 2011 r. – załącznik nr 72
k. 1629-1654 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2407a akt głównych (VII tom akt głównych),
nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2538 akt głównych (VIII tom akt głównych), nr
8 do akt głównych (wersja niejawna);

55.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Cellco Communication Sp. z o. o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 30 sierpnia 2011 r. J.N. (Dekra) napisała
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra): „Do Twojej Pani zgłosi się firma Cellco ze
Szczecina z prośbą o ofertę. Proszę o ceny brutto: 11200 zł i 6150 zł.” W dniu 6 września
2011 r. J.P. [ochrona danych osobowych] zwrócił się mailowo do J.A. [ochrona danych
osobowych] z prośbą o kontrofertę. Kontrofertę przygotowała J.A. [ochrona danych
osobowych] (bez numeru) datowaną na dzień 6 września 2011 r.;
c) Daty prośby o kontrofertę: 6 września 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 11.500,00 zł za certyfikację i po 6.200,00 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), J.N. (manager regionalny Dekra z biurem w Poznaniu) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;

84

h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 6 września 2011 r. - załącznik nr 65
k. 1611-1618 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A50:, tj .:
- mail z dnia 30.08.2011 r. od J.N. do J.P.[ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę i
oczekiwanymi cenami,
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2407a-2408 akt głównych (VII tom akt
głównych), nr 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2538 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
56.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Intermedicus Sp. z o.o. Sp.K.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: oferta przygotowana przez J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) z dnia 6 września 2011 nr 20009888. Prośbę o kontrofertę
złożyła J.A. do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra);
c) Daty prośby o kontrofertę: 6 września 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami:
prawdopodobnie telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków);
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001: 2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż Dekra powołała się na brak zachowanych dokumentów odnośnie tego
przypadku.
Dowód:
1)załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ 6 września 2011 r. nr 20009888 – załącznik nr 73
- umowa z dnia 7 września 2011 r. – załącznik nr 74
- faktura VAT nr 8205425 z dnia 31 października 2011 r. – załącznik nr 75
- faktura VAT nr 2342752 z dnia 19 października 2012 r. – załącznik nr 76
- faktura VAT nr 213030760 z dnia 30 września 2013 r.– załącznik nr 77
k. 1644-1654 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2408-2409 akt głównych (VII tom akt
głównych) zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 1539 akt głównych (VIII tom akt głównych) zał.
8 do akt głównych (wersja niejawna);
57.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 5 października 2011 r. J.A. (IMQ)
napisała do J.P. (Dekra), z kopią do M.S. [ochrona danych osobowych]: „w nawiązaniu do
naszej rozmowy telefonicznej, proszę Cię o przygotowanie oferty (po tym jak zgłosi się
bezpośrednio do Ciebie lub do Waszej Centrali): Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu Podaję ceny: Koszt recertyfikacji: 17.800,00 PLN netto. Koszt I
auditu kontrolnego: 11.300,00 PLN netto. Koszt II auditu kontrolnego: 11.300,00 PLN netto
koszt II auditu kontrolnego 11.300,00 pln netto + tak jak macie w standardowej ofercie –
koszty dojazdu po stronie Dekra (..) Z pozdrowieniami””. Mailem z dnia 10 października
2011 r. J.A. [ochrona danych osobowych] potwierdziła sporządzenie i wysłanie kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: 5 października 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), M.S. (manager regionalny z biurem we Wrocławiu) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r, :
- mail 5 października 2011 r.– załącznik nr 162 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- mail 10 października 2011 r.– załącznik nr 163 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 28 września 2011 r. nr ref IMQ 20010235 – załącznik nr 164
- umowa z dnia 19 października 2011 r. – załącznik nr 165
- faktura VAT nr 7000988 z dnia 30 stycznia 2009 r. – załącznik nr 166
- faktura VAT nr 4045939 z dnia 31 października 2009 r.– załącznik nr 167
- faktura VAT nr 2126135 z dnia 30 listopada 2010 r. – załącznik nr 168
- faktura VAT nr 8206280 z dnia 19 grudnia 2011 r.– załącznik nr 169
- faktura VAT nr 2343021 z dnia 19 grudnia 2012 r. – załącznik nr 170
faktura VAT nr 213040925 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 171
k. 942-962-1280 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2409-2410 akt głównych (VII tom akt
głównych); zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2539-2540 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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58.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: EMC Instytut Medycyny;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: M.S. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o przygotowanie kontroferty. W
dniu 7 października 2011 r. M.S. [ochrona danych osobowych] napisał w mailu do J.A.
[ochrona danych osobowych]: „Zgłosi się do Pani EMC Instytut Medyczny, a konkretnie
Pani I.R.[ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę. Proszę zaproponować następujące
ceny: Recertyfikacja: 34 000,00 zł netto I nadzór: 21 000,00 zł netto II nadzór: 21 000,00 zł
netto”.
c) Data prośby o kontrofertę: 7 października 2011;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 34 000,00 zł za recertyfikację, po 21 000 zł za każdy nadzór.
Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), M.S. (manager regionalny region
Wrocławiu) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Certyfikacja systemu ISO 9001 wraz z dwoma audytami
nadzoru;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma Dekra z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A45:
- mail z dnia 07.10.2011 r. od M.S do J.A. .[ochrona danych osobowych]z prośbą o
kontrofertę
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2410 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2540 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
59.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w
Górznie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Kontroferta przesłana przez J.P. (Dekra) na
prośbę P.G. (IMQ), do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ). Kontroferta przygotowana
została przez J.N.[ochrona danych osobowych] z Dekra (był to jej obszar działania), mail
pochodzi z dnia 18 października 2011 r. o treści: „Witam, w załączeniu oferta o którą
prosiliście. (...) Serdecznie pozdrawiam”;
c) Data prośby o kontrofertę: 18 października 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 15.900 zł za
certyfikację, po 8.550 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.G. (Specjalista ds. klientów
kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
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i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż Dekra poinformowała o braku w zasobach archiwalnych Spółki
korespondencji w tej sprawie.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail - 18 października 2011 r.– załącznik nr 172 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- oferta IMQ z dnia 14 października 2011 nr 20010682 – załącznik nr 173
- umowa z dnia 24 października 2011 r.– załącznik nr 174
- faktura VAT nr 8206066 z dnia 30 listopada 2011 r. – załącznik nr 175
- faktura VAT nr 2342974 z dnia 30 listopada 2012 r.– załącznik nr 176
- faktura VAT nr 213040321 z dnia 22 października 2013 r. – załącznik nr 177
k. 963-977 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2410-2411 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2541 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
60.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Opolu Lubelskim;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: A.Ż.[ochrona danych osobowych] (Dekra)
mailem z dnia 21 października 2011 r. godz. 14:39 zwrócił się do J.P.[ochrona danych
osobowych] (Dekra) z następującą prośbą: „J.[ochrona danych osobowych]. Proszę o
pomoc w przygotowaniu i wysłaniu oferty na certyfikację ISO 9001:2008 do Samodzielny
Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim (..) W ofercie proszę wpisać poniższe
ceny: audit certyfikacyjny (1i2 faza) – 15.000 zł netto, 1 audit nadzoru – 8.000 zł netto, 2
audit nadzoru – 8.000 zł netto, recertyfikacja – 13.000 zł netto. W między czasie poproszę
naszego klienta o przesłanie zapytania do Pani J.A.[ochrona danych osobowych] na adres
mailowy:[ochrona danych osobowych]. Czy to wystarczy, czy jeszcze o czymś
zapomniałem?Pozdrowionka z Chłodnej!”. Następnie ten sam mail przesłany został przez J.P.
do J.A.[ochrona danych osobowych] (IMQ) w dniu 21 października 2011 r., godz. 14:56 z
dopiskiem o treści:„J.[ochrona danych osobowych] -proszę cię o kontrofertę. Serdecznie
pozdrawiam”. Kontroferta IMQ została wystawiona bez numeru, z dnia 25 października 2011
r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 21 października 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 15.000,00 zł za certyfikację, po 8.000,00 zł za każdy nadzór;
Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), A.Ż. (manager regionalny Dekra) [ochrona danych osobowych],
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Kto był inicjatorem przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
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1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- maile z dnia 21 października 2011 r. – załącznik nr 296 (załączony także do wniosku z dnia
20 maja 2014 r.)
- oferta IMQ z dnia 25 października 2011 r., przygotowana przez J.A.[ochrona danych
osobowych] – załącznik nr 297
k. 1281-1283 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekra z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A12:
- mail z dnia 21.10.2011 r. od Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę
- mail z dnia 21.10.2011 r. od J.P. do J.A. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2411-2413 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2541-2542 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
61.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miejski w Krotoszynie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 24 października 2011 r. J.N. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) napisała do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra):
„Przyjdzie zapytanie do IMQ do p. J. [ochrona danych osobowych] o ofertę na certyfikację
ISO9001 dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Podaję ceny brutto Certyfikacja 13900 brutto
Nadzory 7100 brutto każdy”. W tym samym dniu J.P. [ochrona danych osobowych] zwrócił
się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o przygotowanie kontroferty. Kontroferta
IMQ została sporządzona z datą 10 listopada 2011 r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 24 października 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 22 846 zł za certyfikację i dwa nadzory (w formularzu ofertowym
wskazano jedynie całościową kwotę, bez rozbicia na etapy certyfikacji i nadzory). Oferta
Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. Operation (Manager Poland IMQ), J.N. (manager regionalny Dekra region
Poznań), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- formularz ofertowy z dnia 10.11.2011 r.– załącznik nr 78
k. 1655 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A39:
- mail z dnia 24.10.2011 r. od J.N. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę z
oczekiwanymi cenami.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2412-2413 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2542 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
62.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Specjalistyczny Szpital im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 27 stycznia 2012 r. P.G. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) napisał w mailu do J.P. [ochrona danych osobowych]: „w
niedługim. czasie zwrócę się o ofertę dla naszego Klienta Szpital im. Rydygiera w Krakowie.”
Ostatecznie kontroferta przygotowana została przez J.P. [ochrona danych osobowych];
c) Data prośby o kontrofertę: 27 stycznia 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), P.G. (Specjalista ds. klientów
kluczowych IMQ) , J.P. (menadżer regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 10 listopada 2011 r.– załącznik nr 178 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 24 lutego 2012 nr 20013685 – załącznik nr 179
- faktura VAT nr 7004138 z dnia 30 kwietnia 2009 r.– załącznik nr 182
- faktura VAT nr 4111145 z dnia 22 stycznia 2010 r.– załącznik nr 183
- faktura VAT nr 2208238 z dnia 24 stycznia 2011 r.– załącznik nr 184
- faktura VAT nr 8302406 z dnia 30 kwietnia 2012 r.– załącznik nr 185
- faktura VAT nr 213010641 z dnia 29 marca 2013 r. – załącznik nr 186
- faktura VAT nr 214019842 z dnia 30 kwietnia 2014 r. – załącznik nr 187
k. 978-1004 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2413 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2542-2543 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
63.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital MSWiA w Łodzi;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. (IMQ) mailem z dnia 16 listopada 2011 r.
zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z następującą prośbą : „Witaj J.
[ochrona danych osobowych], ceny do oferty dla szpitala MSWiA w Łodzi: 1.certyfikacja
31.100,00 netto, I audit kontrolny 8.900,00 zł netto, II audit kontrolny 8.900,00 zł netto (..)”
W dniu 18 listopada 2011 r. J.P. (Dekra) wysłał wiadomość do A.Ż. [ochrona danych
osobowych] (Dekra), w której prosił go o przygotowanie kontroferty dla klienta IMQ. A.Ż.
[ochrona danych osobowych] wysłał kontrofertę do klienta IMQ, a kopię do J.P. i do J.A.
[ochrona danych osobowych];
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c) Data prośby o kontrofertę: 16 listopada 2011 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 19.800,00 zł za certyfikację, po 7.800,00 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manader regionalny Dekra region
Kraków), A.Ż (manager regionalny Dekra region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 16 listopada 2011 – załącznik nr 188 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja 2014
r.)
- oferta IMQ z dnia 21 listopada 2011 r.nr 20011008 – załącznik nr 189
- umowa z dnia 23 listopada 2011 r. – załącznik nr 190
- faktura VAT nr 8206258 z dnia 15 grudnia 2011 r.– załącznik nr 191
- faktura VAT nr 2343059 z dnia 31 grudnia 2012 r.– załącznik nr 192
- faktura VAT nr 213040922 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 193
k. 1005-1020 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B06:
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2414-2415 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2573-2574 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
64.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Krakowskie Centrum Rehabilitacyjne;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Kontroferta została przesłana przez J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) na prośbę J.A. [ochrona danych osobowych]
(IMQ), która prośbę zawarła w mailu z dnia 21 listopada 2011 r. o treści: „J. [ochrona
danych osobowych], proszę Cię o PILNE przygotowanie (najlepiej do 2 godzin), dwóch ofert
dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacyjnego i przesłanie ich do mnie. Podaję dane:
Krakowskie Centrum Rehabilitacyjne (...); Oferta – recertyfikacja ISO 9001. Audit re
certyfikujący: 12 750,00 zł netto. Audit nadzoru: 9 400,00 zł netto. udit nadzoru: 9 400,00 zł
netto. Oferta – certyfikacja ISO 27001. Audit certyfikujący: 18 700,00 zł netto. Audit
nadzoru: 10 300,00 zł netto Audit nadzoru: 10 300,00 zł netto”.
c) Data prośby o kontrofertę: 21 listopada 2011 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę;
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j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 21 listopada 2011 r.– załącznik nr 194 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- Oferta IMQ z dnia 17 października 2011 r.nr 20010050 – załącznik nr 195
- umowa z dnia 22 listopada 2011 r.– załącznik nr 196
- faktura VAT nr 7911883 z dnia 28 listopada 2008 r. – załącznik nr 197
- faktura VAT nr 4045937 z dnia 21 października 2009 r.– załącznik nr 198
- faktura VAT nr 2126126 z dnia 30 listopada 2010 r.– załącznik nr 199
- faktura VAT nr 8206480 z dnia 22 grudnia 2011 r.– załącznik nr 200
- faktura VAT nr 2343063 z dnia 31 grudnia 2012 r.– załącznik nr 201
- faktura VAT nr 213040933 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 202
k. 1021-1039 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B03:
- mail z dnia 21.11.2011 r. od J.A. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 21.11.2011 r. od J.P. do J.A. [ochrona danych osobowych] z ofertą.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2415-2416 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2544- akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
65.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Krakowskie Centrum Rehabilitacyjne;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
mailem z dnia 21 listopada 2011 r. zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra) z prośbą: ”J. [ochrona danych osobowych], proszę Cię o PILNE przygotowanie
(najlepiej do 2 godzin), dwóch ofert dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacyjnego i
przesłanie ich do mnie. Podaję dane: Krakowskie Centrum Rehabilitacyjne (...)Oferta –
recertyfikacja ISO 9001. Audit re certyfikujący: 12 750,00 zł netto. Audit nadzoru: 9 400,00
zł netto. udit nadzoru: 9 400,00 zł netto. Oferta – certyfikacja ISO 27001. Audit
certyfikujący: 18 700,00 zł netto. Audit nadzoru: 10 300,00 zł netto Audit nadzoru: 10 300,00
zł netto”. W odpowiedzi J.P. [ochrona danych osobowych] odpisał: „W załączeniu oferty dla
KCR.”
c) Data prośby o kontrofertę: 21 listopada 2011 r.
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: 19.200 zł; za
certyfikację po 10.500 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 27001:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail 21 listopada 2011 r. – załącznik nr 203 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 17 października 2011 r. nr 20010166 – załącznik nr 204
- umowa z dnia 22 listopada 2011 r.– załącznik nr 205
- faktura VAT nr 8206481 z dnia 22 grudnia 2011 r.– załącznik nr 206
- faktura VAT nr 2343062 z dnia 31 grudnia 2012 r.– załącznik nr 207
- faktura VAT nr 213040934 z dnia 31 grudnia 2013 r. – załącznik nr 208
k. 1040-1055 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2416-2417 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2544-2545 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
66.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Instytut Matki i Dziecka;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W mailu z dnia 9 lutego 2012 r. J.P. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) zwrócił się do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ) z
prośbą o kontrofertę.: „Witam Panie P. [ochrona danych osobowych], Czy jeszcze jedna
prośba – jak niżej – nie będzie problemem? Serdecznie pozdrawiam”, w treści załączonego
maila od A.Ż. [ochrona danych osobowych] (Dekra) znajdowały się oczekiwane ceny:
„Mam prośbę o przygotowanie kontroferty ….. na kwotę 18.300 zł netto + zakwaterowanie
auditorów” W dniu 13 lutego 2012 r. P.G. [ochrona danych osobowych] przesłał maila z
ofertą IMQ do klienta, wpisując w ukrytą kopię jako adresata J.P. [ochrona danych
osobowych]. Oferta przesłana przez P.G. [ochrona danych osobowych] zwierała ceny
wskazane przez A.Ż. [ochrona danych osobowych]. W dniu 14 lutego 2012 r. P.G. [ochrona
danych osobowych] przesłał kontrofertę drogą mailową do klienta, wpisując w ukrytej kopii
jako adresata, J.P. [ochrona danych osobowych];
c) Data prośby o kontrofertę: 9 lutego 2012 r.
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 18 300 zł (wskazano jedną kwotę, nie wyszczególniono podiału
na etap recertyfikacji i nadzorów); Oferta Dekra: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra
region Kraków), A.Ż. (manager regionalny region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji:
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta z dnia 14 lutego 2012 r.– załącznik nr 79
k. 1656-1663 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2417-2418 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2545-2546 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
67.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Centrum Onkologii Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Cure;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 12 stycznia 2012 r. P.B. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) napisał w korespondencji do J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra): „Proszę o ofertę recertyfikacji zintegrowanego systemu ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 dla: CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie
Warszawa … Cena NETTO recertyfikacji (za 3 systemy): 39 000 PLN Cena NETTO za 1
nadzór: 19 500 PLN”. J.P. [ochrona danych osobowych] przesłał tego maila do A.Ż.
[ochrona danych osobowych] (Dekra), pisząc w treści: „Tym trzeba im. się zrewanżować.
Jak co – to dzwoń”. A.Ż. [ochrona danych osobowych] przesłał przygotowane kontroferty
do klienta w dniu 16 stycznia 2012 r., umieszczając P.B. [ochrona danych osobowych] w
polu „UDW”, na co P.B. [ochrona danych osobowych] odpowiedział: „Dziękuję za oferty.”.
c) Data prośby o kontrofertę: 12 stycznia 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: 39.000 zł za
recertyfikację, po 19.500 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra region Kraków), A.Ż. (manager regionalny Dekra region Warszawa) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS
18001:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 28 listopada 2011 r. – załącznik nr 81
k. 1672-1679 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekra z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B04:
- mail z dnia 12.01.2012 r. od P.B. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o
kontrofertę,
- mail z dnia 16.01.2012 r. od A.Ż. [ochrona danych osobowych] do klienta z ofertą,
- mail z dnia 16.01.2012 r. od P.B. do A.Ż. [ochrona danych osobowych] z podziękowaniem
za ofertę.
zał. Nr 11-12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2417-2418 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2546-2547 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
68.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Białymstoku;
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b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 11 stycznia 2012 r. A.C. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) napisała do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra):
„…prosiłabym o ofertę po znajomości w Krakowie. MPEC Białystok… Recertyfikacja:
ISO9001, 14001 (PCA jeśli można). Recertyfikacja: 30 000 zł netto; Nadzory 17 700 zł
netto.”. W następstwie tej prośby J.P. [ochrona danych osobowych] w dniu 11 stycznia
2012 r. zwrócił się do P.B. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o sporządzenie kontroferty.
W dniu 12 stycznia 2012 r. P.B. [ochrona danych osobowych] napisał do J.P. [ochrona
danych osobowych]: „Przesyłam w załączniku ofertę recertyfikacji dla MPEC Białystok.
Jeśli mam przesłać ofertę na konkretny adres email to proszę o taką informację.”. W dniu 17
stycznia 2012 r. J.P. napisał do A.C. [ochrona danych osobowych]: „Sprawę „załatwiałem”
z P.B. [ochrona danych osobowych] a oni napisali do P.G. [ochrona danych osobowych].
Efekt jest taki, że B. [ochrona danych osobowych] wystawił ofertę „pod nas” gdy w
międzyczasie G. [ochrona danych osobowych] dał swoją cenę. Moim. zdaniem trzeba
definitywnie zakończyć tego rodzaju współpracę z IMQ bo to ich kolejna wtopa.”;
c) Data prośby o kontrofertę: 11 styczeń 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 21.450,00 zł, za recertyfikację, po11.700,00 zł za każdy nadzór.
Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra region Kraków), A.C. (Key Account Manager Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak danych;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 20011884, 20011885 – załącznik nr 80
k. 1664-1671 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B04:
- mail z dnia 12.01.2012 r. od P.B. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 16.01.2012 r. od A.Ż. [ochrona danych osobowych] do klienta z ofertą,
- mail z dnia 16.01.2012 r. od P.B. do A.Ż. [ochrona danych osobowych] z podziękowaniem
za ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2418-2419 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2547 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
69.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w
Jastrzębiu Zdroju;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 27 stycznia 2012 r. P.G. (IMQ) napisał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra): „bardzo proszę o przygotowanie i przesłanie
na mojego malia oferty o którą się już zwracałem w ubiegłym roku do Pana – dla Szpitala w
Jastrzębiu Zdroju. Koszty zostają na tym samym poziomie.”. W odpowiedzi z dniu
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30 stycznia 2012 r. J.P. odpisał do P.G. [ochrona danych osobowych]: „W załączeniu
oferta”.
c) Data prośby o kontrofertę: 27 styczeń 2012 r.
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 20.500 zł za
certyfikację, po 9.000 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. klientów kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra
region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało swoją usługę (umowa podpisana w sierpniu 2012);
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- oferta IMQ nr 20005382 z dnia 11 września 2012 r. – załącznik nr 76
- Umowa z dnia 14 września 2012 z harmonogramem fakturowania – załącznik nr 77
- faktura VAT nr 8130011651 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 78
- faktura VAT nr 813003732 z dnia 28 czerwca 2013 r.– załącznik nr 79
- faktura VAT nr 813005228 z dnia 30 września 2013 r.– załącznik nr 80
- faktura VAT nr 813007559 z dnia 31 grudnia 2013 r.– załącznik nr 81
- faktura VAT nr 814002147 z dnia 31 marca 2014 r.– załącznik nr 82
- faktura VAT nr 814005200 z dnia 30 czerwca 2014 r. – załącznik nr 83
- faktura VAT nr 814008073 z dnia 30 września 2014 r.– załącznik nr 84
faktura VAT nr 815000022 z dnia 16 stycznia 2015 r.– załącznik nr 85
k. 778-795 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B05:
- mail z dnia 27.01.2012 r. od P.G. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 30.01.2012 r. od J.P. do P.G. [ochrona danych osobowych] z ofertą,
- mail z dnia 23.08.2012 r. od P.G. do J.P. [ochrona danych osobowych] z przypomnieniem
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2419-2420 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2547-2548 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
70.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Szpital Wojewódzki im.
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W mailu z dnia 6 lutego 2012 r. od J.P. (Dekra)
do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ), J.P. [ochrona danych osobowych] napisał
„Witam Panie P. [ochrona danych osobowych], Poniżej i w załączniku prośba od kolegi z
W-wy o kontrofertę. Serdecznie pozdrawiam”. Do maila J.P. [ochrona danych osobowych]
załączył dane klienta zestawione na formularzu Dekry, niezbędne do kalkulacji oferty. W
treści załączonego maila od A.Ż. [ochrona danych osobowych] znajdowały się oczekiwane
ceny: „Proszę o wpisanie w ofertę następujących kwot: audit recertyfikacyjny – 13.050 zł
netto 1 audit nadzoru – 9.100 zł netto 2 audit nadzoru – 9.100 zł netto + koszta hotelu”.
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W dniu 7 lutego 2012 r. P.G. [ochrona danych osobowych] przesłał maila z kontrofertą
IMQ do klienta, wpisując w ukrytą kopię J.P. [ochrona danych osobowych]. Kontroferta
przesłana przez P.G. [ochrona danych osobowych] zwierała ceny wskazane przez A.Ż.
[ochrona danych osobowych];
c) Data prośby o kontrofertę: luty 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 13.050,00 zł za recertyfikację, po 9.100,00 zł za każdy nadzór.
Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra), A.Ż. (manager regionalny Dekra region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacji ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta z dnia 7 lutego 2012 r. – załącznik 82
k. 1680-1687 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A13:
- mail z dnia 06.02.2012 r. od A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 06.02.2012 r. od J.P. do P.G. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 07.02.2012 r. od P.G. [ochrona danych osobowych] do klienta wraz z ofertą.
k. 1680-1687 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2420 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2548-2549 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
71.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Krakowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 27 stycznia 2012 r. P.G. (IMQ) napisał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra): „…MPK Kraków złożyło już do nas zapytanie
ofertowe–działam!”. W dniu 30 stycznia 2012 r. J.P. napisał do P.G. [ochrona danych
osobowych]: „Proszę o następujące ceny dla MPK w Krakowie na system zintegrowany
9001+14001: 1. Recertyfikacja 26.000,- zł netto 2. Nadzory po 15.000,- zł netto Dziękuję”.
c) Data prośby o kontrofertę: luty 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : brak danych. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
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g) Przedmiot Porozumienia: Certyfikacja systemów ISO 9001 oraz ISO 14001 wraz z
dwoma auditami nadzoru dla każdego z systemów.
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż IMQ stwierdziło „brak w archiwum jakiejkolwiek wzmianki o tym
przypadku”.
Dwód:
1) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A40:
- mail z dnia 30.01.2012 r. od P. do G. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2421 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2549-2550 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
72.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miasta w Płocku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 lutego 2012, A.C. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) przesłała do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), drogą
mailową, informację o tym, że do IMQ zwróci się potencjalny klient Dekra – Urząd Miasta w
Płocku. A.C. [ochrona danych osobowych] przekazała również J.P. [ochrona danych
osobowych] prośbę o zwrócenie się do IMQ o przygotowanie kontroferty. C. [ochrona
danych osobowych] napisała do J.P. [ochrona danych osobowych]: „Urząd miasta Płocka
zwróci się do naszej zaprzyjaźnionej firmy o ofertę. Podasz mi do kogo mają tam pisać, żeby
trafiło „w dobre ręce”. W konsekwencji J.P. zwrócił się do P.G. [ochrona danych
osobowych] (IMQ) o przygotowanie kontroferty. Sporządzona przez P.G. [ochrona danych
osobowych] (IMQ) kontroferta audyt recertyfikacji ISO 9001 : 2008;zawierała cenę
recertyfikacji, bez wskazania cen za audity nadzoru.
c) Data prośby o kontrofertę: 23 luty 2012 r.
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak wiarygodnych danych. Oferta Dekry: [tajemnica
przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych IMQ.), A.C. (Key Account Manager
Dekra), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: tylko recertyfikacja ISO 9001 : 2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta na recertyfikację z dnia 8 marca 2012 r. – załącznik nr 84
k. 1696-1703 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekra z dnia z 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A34:
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- mail z dnia 23.02.2012 r. od A.C. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2421-2422 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2550 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
73.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przetarg: Urząd Miasta w Płocku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 lutego 2012, A.C. (Dekra) przesłała
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), drogą mailową, informację o tym, że do IMQ
zwróci się potencjalny klient Dekra – Urząd Miasta w Płocku. A.C. [ochrona danych
osobowych] przekazała również J.P. [ochrona danych osobowych] prośbę o zwrócenie się
do IMQ o przygotowanie kontroferty. C. napisała do J.P. [ochrona danych osobowych]:
„Urząd miasta Płocka zwróci się do naszej zaprzyjaźnionej firmy o ofertę. Podasz mi do kogo
mają tam pisać, żeby trafiło „w dobre ręce”. W konsekwencji J.P. zwrócił się do P.G.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) o przygotowanie kontroferty. Sporządzona przez P.G.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) kontroferta na audyt recertyfikacji ISO
14001.zawierała cenę recertyfikacji, bez wskazania cen za audity nadzoru;
c) Data prośby o kontrofertę: 23 luty 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak wiarygodnych danych; Oferta Dekra: [tajemnica
przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych IMQ.), A.C. (Key Account Manager
Dekra), J.P. (menadżer regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: tylko audyt recertyfikacji ISO 14001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta na recertyfikację z dnia 8 marca 2012 r. – załącznik nr 85
k. 1704-1711 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A34:
- mail z dnia 23.02.2012 r. od A.C. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2422 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2550-2551 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
74.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miasta w Płocku;
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b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 lutego 2012, A.C. (Dekra) przesłała
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), drogą mailową, informację o tym, że do IMQ
zwróci się potencjalny klient Dekra – Urząd Miasta w Płocku. A.C. [ochrona danych
osobowych] przekazała również J.P. [ochrona danych osobowych] prośbę o zwrócenie się
do IMQ o przygotowanie kontroferty. C. [ochrona danych osobowych] napisała do J.P.
[ochrona danych osobowych]: „Urząd miasta Płocka zwróci się do naszej zaprzyjaźnionej
firmy o ofertę. Podasz mi do kogo mają tam pisać, żeby trafiło „w dobre ręce”. W
konsekwencji J.P. zwrócił się do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ) o przygotowanie
kontroferty. Sporządzona przez P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ) kontroferta na
audyt recertyfikacji OHSAS 18001 zawierała cenę recertyfikacji, bez wskazania cen za audity
nadzoru;
c) Data prośby o kontrofertę: 23 luty 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak wiarygodnych danych; Oferta Dekry: [tajemnica
przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych IMQ.), A.C. (Key Account Manager
Dekra), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: tylko audyt recertyfikacji OHSAS 18001:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta na recertyfikację z dnia 8 marca 2012 r. – załącznik nr 86
k. 1712-1727 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A34:
- mail z dnia 23.02.2012 r. od A.C. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2422-2423 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2551-2552 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
75.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miasta w Płocku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 lutego 2012, A.C. (Dekra) przesłała
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), drogą mailową, informację o tym, że do IMQ
zwróci się potencjalny klient Dekra – Urząd Miasta w Płocku. A.C. przekazała również J.P.
[ochrona danych osobowych] prośbę o zwrócenie się do IMQ o przygotowanie kontroferty.
C. napisała do J.P. [ochrona danych osobowych]: „Urząd miasta Płocka zwróci się do
naszej zaprzyjaźnionej firmy o ofertę. Podasz mi do kogo mają tam pisać, żeby trafiło „w
dobre ręce”. W konsekwencji J.P. zwrócił się do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
o przygotowanie kontroferty. Sporządzona przez P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
kontroferta na audyt recertyfikacji ISO 27001 : 2005 zawierała cenę recertyfikacji, bez
wskazania cen za audity nadzoru;
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c) Data prośby o kontrofertę: 23 luty 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak wiarygodnych informacji. Oferta Dekry: [tajemnica
przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych IMQ.), A.C. (Key Account Manager
Dekra), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków);
g) Przedmiot Porozumienia: tylko audyt recertyfikacji ISO 27001 : 2005;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta na recertyfikację z dnia 8 marca 2012 r. – załącznik nr 87 i załącznik 88
k. 1720-1735 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A34:
- mail z dnia 23.02.2012 r. od A.C. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2423-2424 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2552 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
76.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 12 marca 2012 r., J.P. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) zwrócił się w mailu do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ) z
prośbą o kontrofertę :„Witam Panie P. [ochrona danych osobowych], proszę o następujące
ceny netto: Certyfikacja (I+II faza) = 22.500,- PLN, Nadzory po 8.500,- PLN, Z góry
dziękuję” Prośba J.P. do P.G. [ochrona danych osobowych]. Kontroferta przygotowana
została (bez numeru) w dniu 15 marca 2012 przez P.B. [ochrona danych osobowych]
(IMQ);
c) Data prośby o kontrofertę: 12 marca 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 22.500 zł, za certyfikację, po 8.500,00 zł za każdy nadzór. Oferta
Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ), P.G. (Specjalista ds. Klientów
Kluczowych – IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta z dnia 15 marca 2012 r. - załącznik nr 83
k. 1688-1695 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A16:
- mail z dnia 12.03.2012 r. od J.P. do P.G. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę i z
cenami do umieszczenia w ofercie.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2424 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2552-2553 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
77.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 11 kwietnia 2012 r. P.G. (IMQ) napisał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) „Witam Panie J.[ochrona danych
osobowych], w niedługim. czasie będę zwracał się o ofertę dla Pogotowia Ratunkowego w
Poznaniu na recertyfikację (IMQ). Bardzo proszę mieć to na uwadze. Serdecznie
pozdrawiam” J.P. [ochrona danych osobowych] sporządził kontrofertę, zaś ofertę IMQ (z
dnia 2 lipca 2012 nr 20013679) sporządził P.G.;
c) Data prośby o kontrofertę: 11 kwiecień 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych – IMQ), J.P. (menadżer regionalny
Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedał usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 2 lipca 2012 r. nr 20013679 – załącznik nr 89
- akceptacja oferty z dnia 4 lipca 2012 r. – załącznik nr 90
- faktura VAT nr 7012352 z dnia 30 października 2009 r.– załącznik nr 91
- faktura VAT nr 2108923 z dnia 21 czerwca 2010 r.– załącznik nr 92
- faktura VAT nr 2219609 z dnia 20 czerwca 2011 r.– załącznik nr 93
- faktura VAT nr 8306826 z dnia 15 listopada 2012 r. – załącznik nr 94
- faktura VAT nr 213040387 z dnia 30 października 2013 r. – załącznik nr 95
- faktura VAT nr 214039441 z dnia 29 października 2014 r. – załącznik nr 96
k. 1736-1750 akt głównych (V tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B34:
- mail z dnia 11.04.2012 r. od P.G. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją, że
pojawi się prośba o ofertę.
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zał. nr 12 do akt głównych;
3 pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2424-2425 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2553 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
78.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Specjalistyczny w Jaśle;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 kwietnia 2012 r. P.G. (IMQ) napisał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra): „bardzo proszę o ofertę dla Klienta IMQ na
recertyfikację. Poniżej dane: Szpital Specjalistyczny w Jaśle … Ceny: AR- 4.150,00 EUR
netto AK- 3.100,00 EUR netto”. W odpowiedzi J.P. wysłał do P.G. [ochrona danych
osobowych] wiadomość mailową z załączoną ofertą pisząc w treści: „Zrobione – jak w
załączniku”.
Opieką nad tym klientem pełnił w ramach IMQ P.G. [ochrona danych osobowych], on też
ustalał kwestie kontroferty do Dekry. IMQ sporządziła własną ofertę z datą 13 czerwca 2012
r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 23 kwiecień 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: 4.150,00 Euro za
re certyfikację, po 3.100,00 Euro za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych – IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- Oferta IMQ z dnia 13 czerwca 2012 r. – załącznik nr 209
- umowa 18 czerwca 2012 r. – załącznik nr 210
- Faktura 4034551 z dnia 14 lipca 2009 r. – załącznik nr 211
- Faktura 2108920 z dnia 21 czerwca 2010 r.– załącznik nr 212
- Faktura 2230522 z dnia 5 sierpnia 2011 r. – załącznik nr 213
- Faktura 8303963 z dnia 29 czerwca 2012 r. – załącznik nr 214
- Faktura 213020795 z dnia 28 czerwca 2013 r. – załącznik nr 215
- Faktura 214020115 z dnia 30 czerwca 2014 r. – załącznik nr 216
k. 1056-1069 akt głównych (III tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B34:
- mail z dnia 23.04.2012 r. od P.G. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę
- mail z dnia 23.04.2012 r. od J.P. do P.G. [ochrona danych osobowych] – potwierdzenie
wystawienia oferty
- mail z dnia 23.04.2012 r. od J.P. [ochrona danych osobowych] do klienta z ofertą
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2425-2426 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2553-2554 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
79.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: dane do kontroferty przekazał P.B. (IMQ) J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra);
c) Data prośby o kontrofertę: 8 maja 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo oraz
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ), P.G. (specjalista ds. klientów
kluczowych – IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- Oferta IMQ z dnia 12 czerwca 2012 r.nr 20014668 – załącznik nr 104
- umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.– załącznik nr 105
- faktura VAT nr 8307445 z dnia 30 listopada 2012 r.– załącznik nr 106
- faktura VAT nr 213030762 z dnia 30 września 2013 r.– załącznik nr 107
- faktura VAT nr 214029796 z dnia 31 lipca 2014 r. – załącznik nr 108
k. 1770-1779 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B02:
- mail z dnia 16.05.2012 od J.P. do P.G. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2426-2427 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2554-2555 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
80.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojskowa Akademia Techniczna w
Warszawie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 2 lipca 2012 r. P.B. [ochrona danych
osobowych] (IMQ) napisał w korespondencji mailowej do J.P.[ochrona danych osobowych]
(Dekra): „Mam prośbę o ofertę dla WAT w Warszawie – pełnomocnik zwróci się do Pana lub
do DEKRA ogólnie, z prośbą o ofertę recertyfikacji ISO 9001:2008 … Proszę o poniższe ceny
netto:
1.
Audyt re certyfikacyjny ISO 9001:2008 – 11.000,00PLN netto
2.
I Audyt nadzoru – 7.500,00PLN netto
3.
II Audyt nadzoru – 7.500,00PLN netto
4.
Koszty delegacji auditorów – pokrywa klient
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Z góry dziękuję za pomoc”. Jeszcze tego samego dnia, J.P. przesłał powyższą wiadomość do
A.Ż. [ochrona danych osobowych] (Dekra);
c) Data prośby o kontrofertę: 2 lipca 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kontroferta Dekry: 11.000 zł za
recertyfikację, po 7.500 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (Specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra region Kraków), A/Ż. (manager regionalny Dekra region Warszawa) [ochrona danych
osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 20016214 – załącznik nr 109
- umowa z dnia 31 października 2012 r. – załącznik nr 110
- faktura VAT nr 7013995 z dnia 16 grudnia 2009 – załącznik nr 111
- faktura VAT nr 2126038 z dnia 29 października 2010 r. – załącznik nr 112
- faktura VAT nr 2241453 z dnia 31 października 2011 r. – załącznik nr 113
- faktura VAT nr 8306839 z dnia 16 listopada 2012 r. – załącznik nr 114
- faktura VAT nr 213040603 z dnia 29 listopada 2013 – załącznik nr 115- faktura VAT nr 214039590 z dnia 28 listopada 2014 r. – załącznik nr 116
k. 1780-1793 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B08:
- mail z dnia 02.07.2012 r. od P.B. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 02.07.2012 r. dalej przekazany przez J.P. do A.Ż. [ochrona danych
osobowych],
zał. nr .12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2427-2428 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2555 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
81.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 2 sierpnia 2012 r.J.P. (Dekra) przesłał
do P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ) kontrofertę przygotowaną dla klienta IMQ–
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na prośbę P.G. [ochrona danych osobowych] z dnia
1 sierpnia 2012 r.. W dniu 7 sierpnia 2012 r. P.G. wysłał do J.P. [ochrona danych
osobowych] wiadomość mailową, w której poprosił o poprawienie przesłanej wcześniej
oferty, pisząc : „Z „pewnym” opóźnieniem przypominam się odnośnie oferty – z prośbą o
usunięcie imienia i nazwiska osoby do której adresowana jest oferta. Dziękuję i polecam się”.
W odpowiedzi J.P. poprawił i przesłał do P.G. [ochrona danych osobowych] przedmiotową
kontrofertę. Oferta „właściwa”, przygotowana przez IMQ, nosiła datę 16 sierpnia 2012 (nr
20015410);
c) Data prośby o kontrofertę: 1 sierpnia 2012 r.;
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d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami:
prawdopodobnie mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.G. (specjalista ds. klientów kluczowych IMQ), J.P. (manager regionalny
Dekra);
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 16 sierpnia 2012 r. nr 20015410 – załącznik nr 117
- umowa z dnia 1 października 2012 r. – załącznik nr 118
- faktura VAT nr 8306585 z dnia 31 października 2012 r. – załącznik nr 119
- faktura VAT nr 213040465 z dnia 31października 2013 r. – załącznik nr 120
- faktura VAT nr 214029795 z dnia 31 lipca 2014 r. – załącznik nr 121
k. 1794-1804 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B09:
- mail z dnia 02.08.2012 r. od P. do G. [ochrona danych osobowych] z ofertą,
- mail z dnia 07.08.2012 r. od G. do P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o poprawienie
oferty.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2428-2429 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2555-2556 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
82.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: ATTIS Centrum Leczniczo –
Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy SPZOZ;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 16 sierpnia 2012 r. P.B. (IMQ) zwrócił
się do A.Ż. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o kontrofertę : „Mamy prośbę do
Państwa taką jak zwykle. Przesłałem dane do Pana J.P. [ochrona danych osobowych] ale
okazuje się, że przebywa na urlopie. Czy mógłbym Pana prosić o przygotowanie i przesłanie
do mnie oferty na bazie poniższych danych dla Klienta z Warszawy? ... Dane klienta: Attis
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy SPZOZ. Audyt certyfikacyjny:
16 500,00 PLN netto. Audity nadzoru: po 9 900,00 PLN netto. Koszty delegacji: Pokrywa
Klient”. W odpowiedzi A.Ż. [ochrona danych osobowych] opracował kontrofertę i napisał
w dniu 17 sierpnia 2012 r.: „W załączeniu oferta na Pana prośbę.”;
c) Data prośby o kontrofertę: 16 sierpnia 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: P.B. (specjalista ds. marketingu i sprzedaży IMQ), J.P. ( manager regionalny
Dekra region Kraków), A.Ż. [ochrona danych osobowych] ( manager regionalny Dekra
region Warszawa);
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g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ z dnia 14 lipca 2012 r. – załącznik nr 122
-akceptacja oferty nr 20016805 z dnia 14 lipca 2012 r. – załącznik nr 123
-umowa z dnia 12 listopada 2012 r. – załącznik nr 124
-faktura VAT nr 2343060 z dnia 31 grudnia 2012 r. – załącznik nr 125
-faktura VAT nr 213040715 z dnia 29 listopada 2013 – załącznik nr 126
-faktura VAT nr 214039715 z dnia 31 grudnia 2014 r. – załącznik nr 127
-oferta Dekra na certyfikację systemu zarządzania z dnia 17 sierpnia 2012 – załącznik nr 128,
k. 1805-1823 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B10:
- mail z dnia 16.08.2012 od P.B. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę i
cenami,
- mail z dnia 16.08.2012 od P.B. do A.Ż. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 17.08.2012 od A.Ż. do P.B. [ochrona danych osobowych] z ofertą.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2429-2430 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2556-2557 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
83.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Specjalistyczny imienia Józefa
Dietla w Krakowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się telefonicznie do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ), o przygotowanie
kontroferty na recertyfikację ISO 9001:2008. J.A. [ochrona danych osobowych]
przygotowała kontrofertę zgodnie z prośbą J.P. [ochrona danych osobowych].
c) Data prośby o kontrofertę: sierpień 2012 r. Dekra własną ofertę wystawiła z datą 28
sierpnia 2012 r
d) Ceny: Kontroferta IMQ : brak danych. Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ.), J.P. (manager regionalny region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
ih Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała swoją usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2430 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna),
2) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2557 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
84.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w
Głuchołazach;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 sierpnia 2012 r. (godz. 14:17) J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) napisał do J.A. [ochrona danych osobowych]
(IMQ) : „Zgłosi się do Was Szpital Głuchołaz – zrób im. ofertę – proszę: … Certyfikacja
16700,00 zł Nadzór:7500,00 zł Recertyfikacja: 11800,00. Z poważaniem”. W dniu 12
września 2012 r. J.P. [ochrona danych osobowych] ponowił prośbę;
c) Data prośby o kontrofertę: 23 sierpnia 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 16.700,00 zł za certyfikację, po 7.500,00 zł za każdy nadzór;
11800 zł za recertyfikację. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo oraz
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ.), J.P. (manager regionalny region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008, recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż obaj Przedsiębiorcy wskazują na zachowanie się w ich archiwach
jedynie szczatkowych informacji odnośnie ww. przypadku.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- maile z dnia 23 sierpnia 2012 r. – załącznik nr 298 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
k. 1284-1285 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2430-2431 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2557-2558 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
85.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w
Toruniu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
mailem z dnia 5 września 2012 r. zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)z
następującą prośbą : „Cześć J. [ochrona danych osobowych]. Jak zwykle zwracam się z
prośbą w imieniu naszej koleżanki. Zgłosi się do Ciebie Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy w Toruniu. Proszę Cię o ofertę dla nich na recertyfikację za 9.000,- zł netto oraz
nadzory po 6000,- zł netto. Z góry dziękuję”;
c) Data prośby o kontrofertę: 5 września 2012 r.;
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d) Ceny: Kontroferta IMQ: 9.000,00 zł za recertyfikację, po 6.000,00 zł za każdy nadzór;
Oferta Dekry : .[tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ.), J.P. (manager regionalny region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia;
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 5 września 2012 r. – załącznik nr 299 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
k. 1286 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A18:
- mail z dnia 05.09.2012 r. od S. do P. [ochrona danych osobowych] z informacją o cenach,
- mail z dnia 05.09.2012 r. od P. do A. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2431-2432 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2558-2559 akt głównych (VIII tom akt
głównych);
86.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Sulęcinie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 19 września 2012 r. J.P. (Dekra)
przesłał do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) maila, którym przekazał treść maila od
J.N. [ochrona danych osobowych] (Dekra) „J. [ochrona danych osobowych] podaję dane
… Certyfikacja 9950 zł brutto, nadzory po 5600zł brutto każdy. Ofertę proszę przesłać na
adres: [ochrona danych osobowych], dziekuje za pomoc J. [ochrona danych osobowych]”.
W tym samym dniu J.P. [ochrona danych osobowych] otrzymał maila od P.B. [ochrona
danych osobowych] (IMQ), który zawierał kontrofertę IMQ. J.P. przesłał następnie tego
maila do J.N. [ochrona danych osobowych], dopisując w treści „FYI Mówisz – Masz”,
jednocześnie dziękując drogą mailową P.B.: „Panie P. [ochrona danych osobowych] –
DZIĘKI !!!!!”;
c) Data prośby o kontrofertę: 19 wrzesień 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 9950 zł za certyfikację, po 5 600 zł za każdy nadzór. Oferta
Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), P.B. (specjalista ds. marketingu i
sprzedaży IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekry) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
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j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia IMQ w jej archiwach zachowały się jedynie
szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załączniki do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A19:
- mail z dnia 19.09.2012 r. od N. do P. [ochrona danych osobowych] z informacją o cenach,
- mail z dnia 19.09.2012 r. od P. do A. [ochrona danych osobowych],
- mail z dnia 19.09.2012 r. od B. [ochrona danych osobowych] do klienta z ofertą.
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2432 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2559 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
87.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr
Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: D.S. (Dekra) w dniu 8 października 2012 r.
przesłała do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) informację mailową, zawierającą
ceny jakie zamierza zaoferować Dekra, następnie – w dniu 17 października 2012 r. – D.S.
przesłała do J.P. [ochrona danych osobowych] informację o cenach jakie powinno
zaoferować IMQ w kontrofercie. W zw. z tym J.P. [ochrona danych osobowych] zwrócił się
o przygotowanie kontroferty do IMQ;
c) Data prośby o kontrofertę: październik 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: I nadzór ISO 9001 - 14.600 zł, ISO 14001 – 12.800zł, ISO
18001:2007 – 13.900 zł. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: D.S. (manager regionalny Dekra), J.P. (manager regionalny Dekra w Krakowie)
[ochrona danych osobowych], brak danych odnośnie dotyczących osób zaangażowanych po
stronie IMQ;
g) Przedmiot Porozumienia: prawdopodobnie oferta na: I nadzór ISO 9001:2008, I nadzór
ISO 14001:2004, I nadzór ISO 18001:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji ;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia IMQ w jej archiwach zachowały się jedynie
szczątkowe informacje na temat ww przypadku;
Dowód:
1) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A47:
- mail z dnia 08.10.2012 r. od D.S. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją o
cenach,
- mail z dnia 17.10.2012 r. od D.S. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją o
cenie.
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2433 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2559-2560 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
88.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Podhalański Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II w Nowym Targu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 2 października 2012 r. J.A. (IMQ)
napisała do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) prośbę o kontrofertę : „jutro
przyjdzie do Ciebie zapytanie ze szpitala w Nowym Targu. Proszę wyślij im. ofertę jeszcze
jutro lub rano w czwartek.
Ceny:
Certyfikacja: 22.800,00 zł netto
I Utrzymanie: 9.550,00 zł netto
II Utrzymanie: 9.550,00 zł netto
Koszty delegacji po stronie Klienta. Pozdrawiam.”
W odpowiedzi J.P. [ochrona danych osobowych] przesłał w dniu 3 października 2012 r. J.A.
[ochrona danych osobowych] kontrofertę, pisząc w treści maila: „FYI”;
c) Data prośby o kontrofertę: 2 października 2012 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 23.400 zł za
certyfikaację, 9.850 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operation Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedała klientowi usługę;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail 2 października 2012 r.– załącznik nr 217 (załączony także do wniosku z dnia 20 maja
2014)
- oferta IMQ z dnia 3 października 2012 r. nr 20016336 – załącznik nr 218
- umowa z dnia 23 listopada 2012 r. – załącznik nr 219
- faktura VAT nr 2343076 z dnia 31 grudnia 2012 r. – załącznik nr 220
- faktura VAT nr 213040945 z dnia 31 grudnia 2013 r. – załącznik nr 221
faktura VAT nr 214 039700 z dnia 31 grudnia 2014 r. – załącznik nr 222,
k. 1070-1085 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2433-2434 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2560-2561 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
89.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji we Wrześni;
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b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 2 października 2012 r. J.N. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) przesłała maila do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra),
zatytułowanego „Zapytanie Września” o treści: „J. [ochrona danych osobowych], proszę by
oferta była wystawiona Razem na kwotę 56 250 netto. Dziękuję J.[ochrona danych
osobowych]”. Tego samego dnia J.P. [ochrona danych osobowych] przesłał tego maila do
J.A. (IMQ) i P.G. [ochrona danych osobowych] (IMQ), prosząc tym samym o kontrofertę na
zasadach określonych w ww. mailu, z dopiskiem: „Poniżej prośba o cenę dla PWiK Września.
Dziękujemy. Z poważaniem!!!;
c) Data prośby o kontrofertę: 2 października 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 56 250 zł za certyfikację i dwa nadzory; oferta Dekry:
[tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków), J.N. (manager regionalny Dekry region Poznań) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacji ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001
:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia IMQ w jej archiwach zachowały się jedynie
szczątkowe informacje na ww. temat .
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 2 października 2012 r. - załącznik nr 300 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014)
k. 1287 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A20:
- mail z dnia 02.10.2012 r. od J.N. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę,
- mail z dnia 02.10.2012 r. od J.P. do J.A. i P.G. [ochrona danych osobowych] z prośbą o
ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 24342435 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2561 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
90.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w
Morawicy;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. (Dekra) zwrócił się do J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) mailem z dnia 12 listopada 2012 r. godz. 9:48 o sporządzenie
kontroferty wraz ze wskazaniem kwot. W dniu 7 grudnia 2012 r. J.P. [ochrona danych
osobowych] mailem (z godz. 15:34) ponowił prośbę o kontrofertę, zmieniając wskazanie cen;
c) Data prośby o kontrofertę: 12 listopada 2012 r.;
d) Ceny: 1 prośba Kontroferta IMQ: 14.500,00 zł za recertyfikację, po 8.500,00 zł za każdy
nadzór, 2. prośba : Kontroferta IMQ 16.500,00 zł za recertyfikację, po 10.000,00 zł za każdy
nadzór. Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
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f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001 i dwa kolejne nadzory;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała klientowi swoją usługę;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. (załączone także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.):
- mail z dnia 12 listopada 2012 r. – załącznik nr 301
- mail z dnia 7 grudnia 2012 r.– załącznik nr 302
k. 1288-1291 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2435-2436 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2561-2562 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
91.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: PKP Cargo Tabor-Pomorski Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) mailem z dnia 16 listopada 2012 r.
godz. 13:33 z prośbą o kontrofertę: „Witam serdecznie. Proszę o ofertę dla CARGO TABOR
POMORSKI-Tczew (przyślą zapytanie) z następującymi cenami: cena auditu certyfikacyjnego
(I i II faza) ISO 9001 – 17.500 zł, ISO 14001 – 15.850 zł, OHSAS/PN-N 18001 – 14.900 zł
(łącznie audit zintegrowany 48.250 zł), cena 1 auditu nadzoru: ISO 9001 – 8.800zł, ISO
14001 – 6.900 zł, OHSAS/PN-N 18001 6.900zł, (łącznie: 21.600zł) cena 2 auditu nadzoru:
ISO 9001 – 8.800zł, ISO 14001 – 6.900zł, OHSAS/PN-N 18001 - 5.900 zł (łącznie 21.600zł) Z
poważaniem”;
c) Data prośby o kontrofertę: 16 listopada 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: audyt certyfikacyjny zintegrowany 48.250,00zł, audyt nadzoru
zintegrowany: 21.600,00zł, drugi audyt nadzoru zintegrowany: 21.600,00zł. Oferta Dekry:
brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001 : 2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
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1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. (załączone także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.):
- mail z dnia 16 listopada 2012 r., – załącznik nr 304
- specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami z dnia 6 grudnia 2012 r. – załącznik nr
305
k. 1292-1307 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2436-2437 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2562 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
92.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) mailem z dnia 12 grudnia 2012 r.
godz. 9:47 z prośbą o kontrofertę: Witam ciepło, choć na polu pada śnieg. Bardzo proszę o
ofertę na recertyfikację dla Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (...) audit
recertyfikacyjny 26.000zł netto, audity nadzoru po 15.000zł netto. Ofertę proszę wysłać na
adres K.G. e-mail [ochrona danych osobowych]. Dziękuję. Z poważaniem”, W następstwie
tego wystąpienia kontroferta IMQ została przygotowana przez J.A. [ochrona danych
osobowych] (bez numeru) - dnia 19 grudnia 2012 r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 12 grudnia 2012 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 26.000,00 zł za recertyfikację, po 15.000,00 zł za każdy nadzór.
Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 12 grudnia 2012 r.– załącznik nr 306 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
- oferta IMQ bez numeru z dnia 19 grudnia 2012 r. przygotowana przez J.A. [ochrona
danych osobowych] – załącznik nr 307
k. 1308-1316 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2437 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2562-2563 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
93.
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a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Zakład Opiekuńczy Leczniczy w Pucku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) mailem z dnia 9 stycznia 2013 r.
godz. 11:58 z następującą prośbą o kontrofertę: „J. .[ochrona danych osobowych] w
przyszłym tygodniu przyjdzie do Ciebie zapytanie z ZOL w Pucku. Ceny certyfikacja 11.500 zł
netto, I utrzymanie 6.800,00 zł netto, II utrzymanie 6.800zł netto + koszty noclegów.
Pozdrawiam serdecznie.” W mailu z dnia 29 stycznia 2013 r., godz. 17:06 J.P. [ochrona
danych osobowych] przekazał J.A. [ochrona danych osobowych] informację, iż ZOL w
Pucku nie odezwał się do niego;
c) Data prośby o kontrofertę: 9 styczeń 2013 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych],
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja (bez wskazania systemu);
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: klient nie kupił usługi od IMQ;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. (załączone także do wniosku z dnia 20
maja 2014) :
- mail z dnia 9 stycznia 2013 r.– załącznik nr 259
- mail z dnia 29 stycznia 2013 r. – załącznik nr 260
k. 1195 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2437-2438akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2563 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
94.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SPBK SERWIS Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) mailem z dnia 29 stycznia 2013 r.
godz. 17:06 z następującą prośbą o kontrofertę : „Witam J. [ochrona danych osobowych].
Serdecznie proszę Cię o ofertę na OHSAS 18001 dla SPBK SERWIS sp z o.o. (...) oraz
SILESIA SERWIS sp. z o.o (..) Ma to być certyfikacja grupowa dla obu firm (wspólna księga,
wspólny właściciel, wspólne audity) certyfikacja 25.000 zł netto, nadzory po 12.000 zł netto.
Ofertę wyślij – proszę na e-mail [ochrona danych osobowych] i w UDW do mnie. Z góry
dziękuję. P.S. ZOL Puck nie odezwał się.”
c) Data prośby o kontrofertę: 29 stycznia 2013 r.;
d) Ceny : Kontroferta IMQ : 25000 zł za certyfikację, po 12000 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych],
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja OHSAS 18001:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
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i) Skutek Porozumienia: brak informacji;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- mail z dnia 29 stycznia 2013 r. - załącznik nr 308 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014)
k. 1317 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 k. 2438-2439 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2563 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
95.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Kontroferta została wystawiona przez Dekrę na
prośbę J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ), która skontaktowała się z J.P. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) telefonicznie;
c) Data prośby o kontrofertę: styczeń 2013 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 14.500 zł za
recertyfikację i po 10.150 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: druga recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 11 stycznia 2013 r. nr 20017717 – załącznik nr 129
- umowa z dnia 18 stycznia 2013 r.– załącznik nr 130
- oferta cenowa (załącznik nr 1 do zaproszenia) – załącznik nr 132
- oferta cenowa (załącznik nr 1 do zaproszenia) – załącznik nr 133
- formularz "Polonia - Offer proposal/Proposta d' offerta" zawierający odręczne notatki
podające ceny Dekra – załącznik nr 135
- faktura VAT nr 2108795 z dnia 20 maja 2010 r.– załącznik nr 136
- faktura VAT nr 2208573 z dnia 23 marca 2011 r. – załącznik nr 137
- faktura VAT nr 2321646 z dnia 30 kwietnia 2012 r. – załącznik nr 138
- faktura VAT nr 813001154 z dnia 28 lutego 2013 r.– załącznik nr 139
- faktura VAT nr 214010295 z dnia 31 marca 2014 r.– załącznik nr 140
- faktura VAT nr 215009887 z dnia 23 marca 2015 r. – załącznik nr 141
- mail z dnia 9 stycznia 2013 r. od SPZOZ Bochnia Szpital Powiatowy do J.A. [ochrona
danych osobowych] IMQ – załącznik nr 142
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k. 1824-1851 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B35:
- oferta na prywatnym dysku P. [ochrona danych osobowych] w katalogu „IMQ” – w
materiale zrzut ekranu z listą ofert.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2439-2440akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2563-2564 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
96.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w
Bartoszycach;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ(
zwróciła się telefonicznie do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o
sporządzenie kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: styczeń 2013 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 14.400 zł za
recertyfikację i po 10.400 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych],
g) Przedmiot Porozumienia: druga recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia Dekry, w archiwach Przedsiębiorcy zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 10 stycznia 2013 r. nr 20017716 – załącznik nr 143
- umowa z dnia 17 stycznia 2013 r. – załącznik nr 144
- faktura VAT nr 2108799 z dnia 20 maja 2010 r. – załącznik nr 145
- faktura VAT nr 2208470 z dnia 28 lutego 2011 r. – załącznik nr 146
- faktura VAT nr 2311015 z dnia 29 lutego 2012 r. – załącznik nr 147
- faktura VAT nr 813001151 z dnia 28 lutego 2013 r. – załącznik nr 148
- faktura VAT nr 214010158 z dnia 28 lutego 2014 r. – załącznik nr 149
- faktura VAT nr 215009760 z dnia 27 lutego 2015 r. – załącznik nr 150
k. 1852-1865 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B40:
- oferta na prywatnym dysku J.P. [ochrona danych osobowych] w katalogu „IMQ” – w
materiale zrzut ekranu z listą ofert.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2440-2441 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2564 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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97.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
zwróciła się telefonicznie do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) o przygotowanie
kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: styczeń 2013 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 13.350 zł za
recertyfikację i po 6.950 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: druga recertyfikacja ISO 9001: 2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia Dekry, w archiwach Przedsiębiorcy zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na temat ww przypadku.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- Oferta IMQ z dnia 11 stycznia 2013 r.nr 20017728 – załącznik nr 151
- umowa z dnia 17 stycznia 2013 r.– załącznik nr 152
- faktura VAT nr 2108794 z dnia 20 maja 2010 r. – załącznik nr 153
- faktura VAT nr 2208447 z dnia 22 lutego 2011 r.– załącznik nr 154
- faktura VAT nr 2310914 z dnia 23 lutego 2012 r.– załącznik nr 155
- faktura VAT nr 813001155 z dnia 28 lutego 2013 r.– załącznik nr 156
- faktura VAT nr 214010159 z dnia 28 lutego 2014 r.– załącznik nr 157
- faktura VAT nr 215009759 z dnia 27 lutego 2015 r.– załącznik nr 158
k. 1866-1879 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczona jako B42:
- oferta na prywatnym dysku P. [ochrona danych osobowych] w katalogu „IMQ” – w
materiale zrzut ekranu z listą ofert.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2441-2442 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2564-2565 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
98.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Powiatowy w Limanowej;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się telefonicznie do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ), prosząc o
przygotowanie kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: luty 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : brak danych. Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
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f) Nazwiska osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu informacji: J.A.
(Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region Kraków)
[ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Recertyfikacja systemu ISO 9001 wraz dwoma auditami
nadzoru;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia
Dowód:
1) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2442-2443 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2565 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
99.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Miasta Nowy Targ;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
skontaktowała się telefonicznie z J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o kontrofertę;
c) Data prośby o kontrofertę : marzec 2013 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 10.250 zł za
recertyfikację i 6.150 zł odpowiednio za każdy nadzór
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu informacji: J.A.
(Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region Kraków)
[ochrona danych osobowych],
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ w piśmie z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 27 marca 2013 r.nr 20019079 – załącznik nr 173
- umowa z dnia 23 kwietnia 2013 r.– załącznik nr 174
- faktura VAT nr 8104395 z dnia 30 czerwca 2010 r.– załącznik nr 175
- faktura VAT nr 2230424 z dnia 19 lipca 2011 r.– załącznik nr 176
- faktura VAT nr 2321912 z dnia 27 czerwca 2012 r. – załącznik nr 177
- faktura VAT nr 813003734 z dnia 28 czerwca 2013 r. – załącznik nr 178
- faktura VAT nr 214020121 z dnia 30 czerwca 2014 r.– załącznik nr 179
k. 1909-1916 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2443 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2565-2566 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
100.
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a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 12 marca 2013 r. M.S. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) napisał do A.Ż. [ochrona danych osobowych] (Dekra) „…
Tam jest potrzebna kontroferta – pomoże ci J. [ochrona danych osobowych] – on ma układy
z IMQ…”. W odpowiedzi Ż. napisał do M.S. [ochrona danych osobowych]: „Rozmawiałem
z J. [ochrona danych osobowych] w tej sprawie. Aktualnie IMQ nie chce nam wystawiać
kontrofert. J. [ochrona danych osobowych] jutro spotyka się w tej sprawie z IMQ.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.” Po spotkaniu J.A. (IMQ) z J.P. [ochrona danych
osobowych] w dniu 13 marca 2013 r., IMQ opracowała kontrofertę;
c) Data prośby o kontrofertę: 13 marca 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 9001:2008 – 10.680,00 zł za certyfikację, po 6.450,00 zł za
każdy nadzór, ISO 14001:2004 - 7.900,00 zł, za certyfikację po 3.100,00 zł za każdy nadzór ,
OHSAS 18001 - 6.900,00 zł za certyfikację, po 4.3280,00 zł za każdy nadzór. Oferta Dekry :
[tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: osobiście
(spotkanie odbyło się najprawdopodobniej w dniu 13 marca 2013 r ) oraz mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków), M.S. (manager regionalny Dekra region Wrocław), A.Ż. (manager regionalny
Dekra region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: usługi certyfikacyjne zintegrowanego systemu zarządzania ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi. W dniu 26 marca 2013 r. Dekra
otrzymała informację, że klient podjął decyzję o rezygnacji z certyfikacji systemu
zarządzania;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia
Dowód:
1) załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ bez numeru z dnia 20 marca 2013 r., przygotowana przez J.A. [ochrona danych
osobowych] mail 3 lutego 2011 – załącznik nr 166
- mail z dnia 14 marca 2013 r. – załącznik nr 167
- mail z dnia 18 marca 2013 r. od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie do J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) – załącznik nr 168
- mail z dnia 21 marca 2013 r. od J.A. [ochrona danych osobowych] IMQ do Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie – załącznik nr 169
- mail z dnia 22 marca 2013 r. od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie do J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) – załącznik nr 170
- mail z dnia 26 marca 2013 r. od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie do J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) – załącznik nr 171
k. 1893-1908 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A31, tj .:
- mail z dnia 12.03.2013 r. od M.S. do A.Ż. [ochrona danych osobowych] wskazujący o
możliwości pozyskania przez J.P. [ochrona danych osobowych] kontroferty z IMQ,
- mail z dnia 12.03.2013 r. od A.Ż. do M.S. [ochrona danych osobowych] o braku
możliwości uzyskania kontroferty z IMQ.
zał. nr 12 do akt głównych;
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3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2443-2445 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2566-2567 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
101.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Dolnośląskie Centrum Onkologii,
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 29 marca 2013 r. M.S. (Dekra) napisał
(z kopią do A.G.) do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) : „Przesyłam ofertę jaką
wystawiliśmy dla DCO we Wrocławiu. Do kogo powinno trafić oficjalne zapytanie z DCO?”.
W odpowiedzi, w dniu 30 marca 2013 r., J.P. wysłał wiadomość mailową do M.S. z kopią do
A.G. [ochrona danych osobowych]: „Niech wysyłają na: [ochrona danych osobowych]”.
Ostatecznie IMQ sporządziła kontrofertę;
c) Data prośby o kontrofertę: 29 marzec 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : brak danych. Oferta Dekry : [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie i
mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków), M.S. (manager regionalny Dekra region Wrocław), A.G. (Młodszy Doradca Klienta
Dekry w Krakowie) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Recertyfikacja systemu ISO 9001 wraz z dwoma auditami
nadzoru;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A33, tj :
- mail z dnia 29.03.2013 r. od M.S. do J.P. [ochrona danych osobowych] z ofertą i pytaniem
do kogo klient powinien wysłać zapytanie,
- mail z dnia 30.03.2013 r. od J.P. do M.S. [ochrona danych osobowych] z informacją do
kogo w IMQ wysłać zapytanie.
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2445-2446 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2567 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
102.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dra Jana
Biziela w Bydgoszczy;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W kwietniu najprawdopodobniej D.S. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) zwróciła się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) z
prośbą o kontrofertę, Jednocześnie, w mailu wysłanym do klienta podała dane teleadresowe
IMQ oraz J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ), pisząc: „J.A. [ochrona danych
osobowych] Operation Manager Poland IMQ S.A.
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Przedstawicielstwo w Polsce ul. Kraszewskiego 36 30-110 Kraków … e-mail: [ochrona
danych osobowych].”
Kontroferta IMQ przygotowana została dla Dekra przez K.O. [ochrona danych osobowych]
(IMQ);
c) Data prośby o kontrofertę: kwiecień 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : ISO 9001:2008 – 15.000,00 zł za reertyfikację, po 7.500,00 zł za
każdy audyt nadzoru, ISO 27001: Kontroferta IMQ : 24.300,00 zł za certyfikację, po 8.100,00
zł za każdy audyt nadzoru, HACCP: 7.500,00 zł za certyfikację, po 2.500,00 zł za każdy
audyt nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie
bądź osobiście;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), K.O. (pracownik IMQ), D.S. (manager
regionalny Dekra region Inowrocław) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008 oraz certyfikacja ISO
27001:2005 i certyfikacja HACCP;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- mail z 11 kwietnia 2014 r. - załącznik nr 103
- oferta IMQ z dnia 18 kwietnia 2013 r. - załącznik nr 102
k. 1758-1769 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A01:
- mail z dnia 08.04.2013 r. od D.S. [ochrona danych osobowych] do klienta z informacją o
danych kontaktowych do J.A. [ochrona danych osobowych],
- mail z dnia 08.04.2013 r. od D.S. [ochrona danych osobowych] do klienta z informacją o
tym, że IMQ będzie poinformowane o potrzebie wystawienia oferty.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2446 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2567-2568 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
103.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Regionalny Szpital w Kołobrzegu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: prośba o kontrofertę złożona została ustnie
przez J.P. (Dekra) J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ). Kontroferta IMQ sporządzona
została z datą 24 kwietnia 2013 r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 16 kwietnia 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ :12 700 zł za certyfikację ISO 9001:2008 oraz po 7400 zł za każdy
audyt nadzoru, 15 200 zał za certyfikację ISO IEC 2700:2005 oraz po 7 400 zł za każdy audyt
nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: bezpośrednia
rozmowa;
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f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008 i ISO IEC 2700:2005;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.– załącznik 197
k. 1965 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja niejawna);
2) załącznik do pisma IMQ z 10 kwietnia 2015 r. – oferta IMQ z dnia 24.04.2013 – zał nr 309
k. 1318-1325 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
3) oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załączone
do wniosku IMQ z dnia 20 maja 2014) ,
4) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2446-2447 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
5) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2568-2569 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
104.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Prośba o kontrofertę przekazana została
telefonicznie przez J.A. (IMQ) J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra). Oferta IMQ
przygotowana została przez K.O. [ochrona danych osobowych] z dnia 9 maja 2013 (nr
20019892.);
c) Data prośby o kontrofertę: maj 2013 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry : 10.600 zł za
certyfikację i 5800 zł odpowiednio za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), K.O. (pracownik Przedstawicielstwa
IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ z dnia 9 maja 2013 r.nr 20019892 – załącznik nr 159
- umowa z dnia 29 maja 2013 r.– załącznik nr 160
- faktura VAT nr 8103489 z dnia 31maja 2010 r. – załącznik nr 161
- faktura VAT nr 2230367 z dnia 18 lipca 2011 r. – załącznik nr 162
- faktura VAT nr 2343032 z dnia 20 grudnia 2012 r.– załącznik nr 163
- faktura VAT nr 813004493 z dnia 31 lipca 2013 r. – załącznik nr 164
- faktura VAT nr 214039478 z dnia 31 października 2014 r.– załącznik nr 165
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k. 1880-1892 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2447-2448 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2569 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
105.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: prośba telefoniczna J.P. (Dekra) do J.A.
[ochrona danych osobowych] (IMQ) o wystawienie kontroferty. Miała ona miejsce w
wyniku prosby D.S. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z dnia 5 lipca 2013 r. o
zwrócenie się do IMQ o wystawienie kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: 5 lipiec 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak danych. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków), D.S. (manager regionalny Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001 i 18001 wraz z dwoma auditami
nadzoru;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód:
1) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A10, tj.:
- mail z dnia 03.07.2013 r. od D.S. [ochrona danych osobowych]do klienta z podaniem
kontaktu do J.A. [ochrona danych osobowych],
- mail z dnia 05.07.2013 r. od D.S. do J.P. [ochrona danych osobowych]
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k.2448 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2569-2570 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
106.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: prośba J.P. (Dekra) do J.A. [ochrona danych
osobowych] (IMQ) o sporządzenie kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: lipiec 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak danych. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: brak danych;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
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g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001 i 18001 wraz z dwoma auditami
nadzoru.
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczeń obu Przedsiębiorców, w ich archiwach zachowały się
jedynie szczątkowe informacje na ww. temat.
Dowód :
1) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2449 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
2) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k.2570 akt głównych (VIII tom akt głównych), zał.
8 do akt głównych (wersja niejawna);
107.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital im. E. Biernackiego, Opoczno;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 17 lipca 2013 r. A.Ż. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) przesłał maila do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o
skontaktowanie się z IMQ w celu wystawienia kontroferty, określając jednocześnie
oczekiwane warunki cenowe. Kontrofertę przygotowała, na prośbę J.P., J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ);
c) Data prośby o kontrofertę: lipiec 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 40 940 zł łącznie za re certyfikacje i dwa nadzory. Oferta Dekry:
[tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków), A.Ż, (manager regionalny region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Recertyfikacja ISO 9001 wraz z dwoma auditami nadzoru;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta na recertyfikację ISO 9001 z dnia 22.07.2013 r. – załącznik nr 199
- mail z dnia 19 lipiec 2013 r. – załącznik nr 200
- mail z dnia 19 lipiec 2013 r. od J.A. do Szpital w Opocznie dot. kwestii związanych z
przygotowaniem oferty – załącznik nr 201
- mail z dnia 22 lipca 2013 r.– załącznik nr 202
- mail z dnia 23 lipca 2013 r. oferta na recertyfikację ISO 9001 – załącznik nr 203
- mail z dnia 13 sierpnia 2013 r.– załącznik nr 204
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załączone do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1966-1969 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A09, tj .:
- mail z dnia 17.07.2013 r. od A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją o
cenach.

125

zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2450 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r., k. 2570-2571 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
108.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
ULISSES Urszula Rasała;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 19 sierpnia 2013 r. J.P. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) przesłał do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
wiadomość mailową z prośbą o przygotowanie kontroferty dla potencjalnego klienta Dekry.
W treści maila J.P. [ochrona danych osobowych] podał niezbędne dane oraz kwoty do
wystawienia kontroferty. W szczególności J.P. [ochrona danych osobowych] pisał: „Kolejna
prośba: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych ULISSES Urszula Rasała Al. Wojska
Polskiego 113 42-200 Częstochowa Certyfikacja systemu jakości zgodnie z wymaganiami
normy: EN ISO 9001:2008 Liczba pracowników: 132; Liczba lokalizacji: 2; Zakres
działalności: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ochrona
mienia. Audit certyfikacyjny powyżej 16.000, Audity nadzoru po powyżej 6.000,- Ofertę
prześlij – proszę – na: [ochrona danych osobowych] DZIĘKUJĘ !!!!!!!!!!!!!!”
Kontroferta z dnia 20 sierpnia 2013 r. przygotowana została przez J.A. [ochrona danych
osobowych];
c) Data prośby o kontrofertę: 20 sierpnia 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 4100 Euro za certyfikację i po 1580 Euro za każdy z nadzorów.
Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja wg ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi w dniu 23 stycznia 2014 r.;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta bez numeru z dnia 20 sierpnia 2013 r. – załącznik nr 205
k. 1970-1977 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekra z dnia 16.03.2015 r.
- mail z dnia 19.08.2013 r. od J.P. do J.A. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 1 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2450 – 2451 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2571-2572 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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109.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 2 sierpnia 2013 r. doszło do wymiany
korespondencji pomiędzy M.L. (Dekra), a J.P. (Dekra) i A.G. [ochrona danych osobowych]
(Dekra), w treści której przekazano informacje dotyczące wysokości cen zawartych w ofercie
Dekra na recertyfikację dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. M.L. [ochrona danych
osobowych] pisała: „Na prośbę M. [ochrona danych osobowych] przesyłam ofertę
Miedziowego Centrum Zdrowia. M. [ochrona danych osobowych] wszystko wytłumaczy
Panu J. [ochrona danych osobowych] – chodzi o kontrofertę”. W dniu 14 sierpnia 2013 r.
M.S. [ochrona danych osobowych] (Dekra) przesłał do J.P. maila z informacjami, jakie ceny
powinny się znaleźć w kontrofercie IMQ. S. [ochrona danych osobowych] pisał :
„Miedziowe Centrum Zdrowia Ceny: RE powyżej 18000,00 zł U1 powyżej 11000,00 zł U2
powyżej 11000,00 zł … Dziękuję”. W tym samym dniu J.P. [ochrona danych osobowych]
przesłał do J.A. [ochrona danych osobowych] maila z informacjami na jaką kwotę IMQ ma
przygotować ofertę. J.P. [ochrona danych osobowych] napisał : „Witam serdecznie. 1.
Miedziowe Centrum Zdrowia Ceny: RECERTYFIKACJA powyżej 18 000,00 zł U1 powyżej 11
000,00 zł U2 powyżej 11 000,00 zł”.
c) Data prośby o kontrofertę: 14 sierpnia 2013 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 4450 Euro za recertyfikację, po 2800 Euro za każdy nadzór.
Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo oraz
bezpośrednia rozmowa;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), M.L. (asystentka managera
regionalnego Dekra region Wrocław), A.G. (asystentka managera regionalnego Dekra region
Kraków), M.S. (menadżer regionalny Dekra region Wrocław), J.P. (manager regionalny
Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.- oferta IMQ z dnia
22.08.2013 – załącznik nr 310
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1326-1333 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2-3 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A04, tj .:
- mail z dnia 02.08.2013 r. od M.L. do A.G. [ochrona danych osobowych] z informacją o
kontrofercie,
- mail z dnia 14.08.2013 r. od M.S. do J.P. [ochrona danych osobowych] z podaniem cen,
- mail z dnia 14.08.2013 r. od J.P. do J.A. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2451-2452 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2572 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
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110.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: oferta przygotowana przez K.O. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) z dnia 21 października 2013 r. nr 20021598. J.A. [ochrona
danych osobowych] (IMQ) telefonicznie skontaktowała się z J.P. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) z prośbą o kontrofertę. Oferta IMQ została przygotowana 21
października 2013 r. nr 20021598;
c) Data prośby o kontrofertę: 21 październik 2013 r.
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 15.400 zł za
recertyfikację i 9.000 zł odpowiednio za każdy nadzór.
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), K.O., (pracownik Przedstawicielstwa
IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja wg ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 21 stycznia 2014 r.nr 20021711 – załącznik nr 206
- umowa z dnia 4 lutego 2014 r.– załącznik nr 207
- faktura VAT nr 8201243 z dnia 28 marca 2011 r. – załącznik nr 208
- faktura VAT nr 2311130 z dnia 30 marca 2012 r. – załącznik nr 209
- faktura VAT nr 213010649 z dnia 29 marca 2013 r. – załącznik nr 210
- faktura VAT nr 814001367 z dnia 28 lutego 2014 r. – załącznik nr 211
- faktura VAT nr 215009883 z dnia 23 marca 2015 r.– załącznik nr 212
k. 1978-1990 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B38, tj .:
- raport tygodniowy P. z informacja o ofercie dla IMQ.- zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2452 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2572-2573 akt głównych (VIII tom akt
głównych, zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
111.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w
Janowicach Wielkich;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 10 stycznia 2014 r. M.L.(Dekra) w
swoim. raporcie napisała o przekazaniu sprawy, związanej ze „zdobyciem” dla klienta
kontroferty od IMQ, czym miał się zająć J.P.. L. [ochrona danych osobowych] napisała w
swoim. raporcie: „Pani M. [ochrona danych osobowych] prosi o przesłanie jeszcze raz
ofert…Przekazałam sprawę do Pana J. [ochrona danych osobowych]”. W dniu 21 stycznia
2014 r. J.P. skontaktował się z J.A. prosząc o sporządzenie kontroferty. Ponieważ kontroferta
nie została sporządzona, M.L. .[ochrona danych osobowych] w dniu 4 lutego 2014 r.
napisała o braku przesłanej do klienta kontroferty : „Kontroferty nie dostali. Czekam na
odpowiedź od Pana J. .[ochrona danych osobowych]”. Dopiero w dniu 17 lutego 2014 r.
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zostało zanotowane, iż kontroferta od IMQ, sporządzona przez J.A. [ochrona danych
osobowych] dotarła do klienta („Oferta dotarła (kontroferta”);
c) Data prośby o kontrofertę: 21 stycznia 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 10300 zł za proces re certyfikacji, po 6100 zł za każdy proces
nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: mailowo i
telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), M.L. (asystentka managera
regionalnego region Wrocław), J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona
danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. Giancarilo Zappa - załącznik do wniosku IMQ
z dnia 20 maja 2014 r.
zał. nr 11 do akt głównych;
2) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r. - kontroferta z dnia 21 stycznia 2014 r. –
załącznik nr 233,
k. 2059-2066 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako A43, tj .:
- raport M.L. [ochrona danych osobowych] sporządzony w związku z wewnętrznym
dochodzeniem w Spółce.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2454-2455 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2574 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
112.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Specjalistyczny imienia św.
Wojciecha w Gdańsku;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia:
J.A. poprosiła J.P. [ochrona danych osobowych] o kontrofertę, ale ten ostatecznie odmówił
sporządzenia kontroferty w tym jednostkowym przypadku (nie ustalono motywów odmowy).
Powyższa odmowa nie oznaczała końca współpracy IMQ i Dekry w zakresie wymiany
informacji i próśb o kontroferty. Pomimo odmowy sporządzenia kontroferty doszło do
przekazania pomiędzy obu Przedsiębiorcami informacji o własnych cenach w ofertach i
ostatecznie przedstawienia własnych ofert przez każdego z Przedsiębiorców;
c) Data prośby o kontrofertę: styczeń 2014 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 9.650 zł za
recertyfikację oraz po 5.900 zł za każdy z nadzorów;
e) Sposób przekazywania sobie informacji pomiędzy przedsiębiorcami: mailowo i
prawdopodobnie telefonicznie;
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f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja wg ISO 9001:2008;
h) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi klientowi;
i) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
j) Uwagi: Stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia. Pomimo braku kontroferty obaj Przedsiębiorcy zgodnie zakwalifikowali ten
przypadek jako przypadek wymiany informacji o cenach.
Dowód:
1)załączniki w piśmie IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ z dnia 25 lutego 2014 r.nr 20024322rev. - załącznik nr 213
- faktura VAT nr 8201936 z dnia 29 kwietnia 2011 r.- załącznik nr 214
- faktura VAT nr 2311151 z dnia 30 marca 2012 r.- załącznik nr 215
- faktura VAT nr 213010651 z dnia 29 marca 2013 r. - załącznik nr 216
- mail z dnia 26 lutego 2014 r. od P.T. IMQ do J.A. [ochrona danych osobowych] IMQ załącznik nr 217
k. 1991-2002 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B01, tj .:
- mail z dnia 27.01.2014 r. od P. [ochrona danych osobowych] do klienta z ofertą,
- oferta z dnia 18.02.2014 r.
zał. nr 12 do akt głownych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. , k. 2455-2456 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2574-2575 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
113.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: SP ZOZ MSW w Rzeszowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
telefonicznie skontaktowała się z J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o
kontrofertę;
c) Data prośby o kontrofertę: 21 styczeń 2014 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 13.800 zł za
recertyfikację, po 8200 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu informacji: J.A.
(Operations Manager Poland IMQ), J.P. (menadżer regionalny Dekra region Kraków)
[ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- Oferta IMQ z dnia 21 stycznia 2014 r.nr 20021711 – załącznik nr 206
- umowa z dnia 4 lutego 2014 r.– załącznik nr 207
- faktura VAT nr 8201243 z dnia 28 marca 2011 r.– załącznik nr 208
- faktura VAT nr 2311130 z dnia 30 marca 2012 – załącznik nr 209
- faktura VAT nr 213010649 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 210
- faktura VAT nr 814001367 z dnia 28 lutego 2014 r.– załącznik nr 211- faktura VAT nr 215009883 z dnia 23 marca 2015 r. – załącznik nr 212
k. 1978--1990 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2. załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B14, tj .:
- mail z dnia 21.01.2014 r. - korespondencja wewnętrzna w dziale sprzedaży wskazująca na
wystawienie oferty na korzyść IMQ.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2456-2457 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2575-2576 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
114.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra)
zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) telefonicznie, prosząc o
przygotowanie kontroferty. Po uzyskaniu jej zgody, J.P. [ochrona danych osobowych] w
wiadomości mailowej przesłanej do klienta w dniu 29 stycznia 2014 r. wskazał J.A. [ochrona
danych osobowych] i IMQ jako jedną z dwóch firm certyfikujących do których klient może
się zwrócić o dodatkowe oferty;
c) Data prośby o kontrofertę: 29 stycznia 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : 21300 zł za certyfikację i po 12500 zł za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: certyfikacja ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- oferta dnia 30 stycznia 2014 r. - załącznik nr 312
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1342-1349 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) stanowiący załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r., oznaczony jako A11, tj .:
- mail z dnia 29.01.2014 r. od J.P. [ochrona danych osobowych] do klienta z podaniem danych
IMQ - zał. nr 12 do akt głównych;
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3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2457-2458 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2576 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
115.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Gmina Pawłowice;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Prośba o kontrofertę przekazana została przez
J.A. (IMQ) J.P. [ochrona danych osobowych], najprawdopodobniej telefonicznie, po
uzyskaniu danych do kontroferty od K.O. [ochrona danych osobowych] (IMQ). Oferta IMQ
nr 20024723. Kontroferta została wystawiona dnia 10 lutego 2014 r.;
c) Daty prośby o kontrofertę: 10 lutego 2014 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ : [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry : brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), K.O., (pracownik Przedstawicielstwa
IMQ), J.P. (manager regionalny Dekry region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ nie sprzedało usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1)załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 10 lutego 2014 nr 20024723 – załącznik nr 218
- faktura VAT nr 8202470 z dnia 20 maja 2011 r.– załącznik nr 219
- faktura VAT nr 2321711 z dnia 16 maja 2012 r. – załącznik nr 220 - faktura VAT nr 213010652 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 221
k. 2003--2013 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) stanowiące załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B13:
- mail z dnia 17.02.2014 r. - korespondencja wewnętrzna w dziale sprzedaży wskazująca na
wystawienie oferty na korzyść IMQ.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2458 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2576-2577 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
116.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Dolnośląska Wyższa Szkoła Logistyki i
Transportu we Wrocławiu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 17 lutego 2014 r. klient Dekry zwrócił
się do M.S. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z prośbą o podanie adresu mailowego
innej jednostki certyfikującej. M.S. [ochrona danych osobowych] wskazał IMQ. W tym
samym dniu M.S. przesłał do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) maila z informacją
o poziomie cen, które Dekra zaproponowała klientowi, wraz z prośbą o pomoc w
„załatwieniu” kontroferty, którą IMQ

132

miała przygotować dla klienta. S. [ochrona danych osobowych] pisał w szczególności:
„Mam prośbę o pomoc z Twojej strony. Do IMQ przyjdzie poniższe zapytanie, nasza kwota
netto za trzy lata to 25000,00 zł.”. J.P. spełniając prośbę M.S. [ochrona danych osobowych]
zwrócił się do IMQ o sporządzenie kontroferty;
c) Data prośby o kontrofertę: luty 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak danych. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Przedmiot Porozumienia: Recertyfikacja systemu ISO 9001 wraz z dwoma auditami
nadzoru;
f) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: Brak danych w
zgromadzonym materiale;
g) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.P. (manager regionalny Dekra region Kraków), brak danych dotyczących osób
zaangażowanych po stronie IMQ[ochrona danych osobowych];
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra wycofała swoją ofertę w dniu 21 maja 2014 r. Nie doszło do
sprzedaży usługi klientowi;.
j) Uwagi: stanowiska Dekra i IMQ niezgodne w zakresie realizacji Porozumienia w tym
przypadku. IMQ zaprzeczyła, aby sporządziła kontrofertę, nie zaprzeczając jednakże, iż
doszło do wymiany informacji o cenach. Natomiast Dekra oświadczyła, iż „Wedle najlepszej
wiedzy DEKRA doszło w tym przypadku do realizacji porozumienia.”
Dowód:
2) stanowiące załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A.29 :
- mail z dnia 17.02.2014 r. od M.S. do J.P. [ochrona danych osobowych],
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2459 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2577 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
117.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 16 lutego 2014 r. J.A. (IMQ) [ochrona
danych osobowych]przekazała J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) prośbe o
sporządzenie kontroferty dla swojego klienta. W tym samym dniu J.P. przekazał J.N.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) informację, podając ceny jakie IMQ chciałoby
widzieć w kontrofercie Dekry. W dniu 18 lutego 2014 r. J.N. [ochrona danych osobowych]
poprosiła swoją asystentkę o wystawienie kontroferty dla szpitala zgodnie z ustalonymi przez
IMQ cenami;
c) Data prośby o kontrofertę: 16 lutego 2014 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 13.950 zł za
recertyfikację i 10.000 zł odpowiednio za każdy nadzór;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: brak informacji
o sposobie przekazywania informacji;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), J.N. (manager regionalny Dekra region Poznań), J.W. (młodszy doradca Klienta
Dekra) [ochrona danych osobowych];
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g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 20 lutego 2014 r. nr 20025029 – załącznik nr 223
- umowa z dnia 25 lutego 2014 r.– załącznik nr 224
- faktura VAT nr 8201420 z dnia 31 marca 2011 r.– załącznik nr 225
- faktura VAT nr 2311131 z dnia 30 marca 2012 r.– załącznik nr 226
- faktura VAT nr 213010638 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 227
- faktura VAT nr 814003228 z dnia 30 kwietnia 2014 r.– załącznik nr 228
- faktura VAT nr 215009977 z dnia 31 marca 2015 r. – załącznik nr 229
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1086-1104 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) stanowiące załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczone jako B46:
- mail z dnia 16.02.2014 r. od J.N. do J.P. [ochrona danych osobowych] z pytaniem na temat
kontroferty dla IMQ,
- mail z dnia 16.02.2014 r. od J.P. do J.N. z cenami dla klienta na korzyść IMQ
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2459-2460akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2577-2578 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);

118.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wodociągi Kieleckie; sp. z o.o.;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: prośba o kontrofertę złożona ustnie przez J.P.
(Dekra) J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ). Dekra wystawiła własną ofertę 21 lutego
2014 r., zaś IMQ przygotowała kontrofertę z datą 28 lutego 2014 r.;
c) Data prośby o kontrofertę: 28 lutego 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 24 800 zł za re certyfikację i po 12 400 zł+ 12 400 zł). Oferta
Dekra – brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: bezpośrednia
rozmowa;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę klientowi w dniu 8 kwietnia 2017 r.;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż wg oświadczenia Dekry, nie zachowały się w jej archiwach żadne
dokumenty w tej sprawie.
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Dowód:
1) załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 10 kwietnia 2016 r .:
- oferta IMQ z dnia 28.02.2014 r.
0 – załącznik nr 313
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1350-1357 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k.2460-2461 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2578-2579 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
119.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Regionalny Szpital w Kołobrzegu;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 23 kwietnia 2014 r. J.W. [ochrona
danych osobowych] (pracownik Dekry) napisała do J.P. [ochrona danych osobowych]
(Dekra) „Pani J. [ochrona danych osobowych] prosiła mnie o przesłanie zapytania
ofertowego Szpitala w Kołobrzegu. Prosiłybyśmy o przedstawienie kontroferty”. Chodziło o
wykorzystanie znajomości J.P. z J.A. (IMQ). W wyniku tego działania J.P. [ochrona danych
osobowych] poprosił drogą telefoniczną J.A. (IMQ) o przedłożenie kontroferty.
c) Data prośby o kontrofertę 23 kwietnia 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: 20100 zł za proces recertyfikacji, po 9150 zł za każdy z procesów
nadzoru. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków), J.W. (młodszy doradca Klienta Dekra) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Recertyfikacja systemu ISO 9001 wraz z dwoma auditami
nadzoru;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia z tym, iż różniły się co do rodzaju recertyfikacji.
Dowód:
1)załączniki wskazane w piśmie IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- oferta IMQ 07.03.2014 r. – załącznik nr 314
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1358-1365 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) stanowiący załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A28:
- mail z dnia 23.04.2014 r. - korespondencja działu sprzedaży do J.P. [ochrona danych
osobowych] z prośbą o kontrofertę.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2461-2462 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
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4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2579 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
120.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w
Warszawie;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ)
zwróciła się z prośbą do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) o sporządzenie
kontroferty dla klienta obsługiwanego przez IMQ (w poprzednim. 3-letnim. cyklu, klient ten
był obsługiwany przez IMQ). J.P. [ochrona danych osobowych] przesłał te informacje A.Ż.
[ochrona danych osobowych] (Dekra). W dniu 16 kwietnia 2014 r. A.Ż. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) napisał maila do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) o treści „J.
[ochrona danych osobowych] otrzymałem czekam na wytyczne”. Załącznikiem do
przedmiotowej wiadomości była informacja o kliencie pozwalająca na skalkulowanie oferty;
c) Data prośby o kontrofertę: 10 kwietnia 2014 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. manager regionalny Dekra region
Kraków), A.Ż. (manager regionalny Dekry region Warszawa) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008’
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 10 kwietnia 2014 r. nr 20026450 – załącznik nr 236
- umowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. – załącznik nr 237
- faktura VAT nr 8203397 z dnia 30 czerwca 2011 – załącznik nr 238
- faktura VAT nr 2321870 z dnia 19 czerwca 2012 r. r.– załącznik nr 239
- faktura VAT nr 213020792 z dnia 28 czerwca 2013 r. – załącznik nr 240
- faktura VAT nr 814005203 z dnia 30 czerwca 2014 r.– załącznik nr 241
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1123-1139 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) stanowiący załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B22:
- mail z dnia 16.04.2014 r. od M.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] z informacją o
gotowości do działania.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2462 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2579-2580 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
121.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Urząd Gminy Zawoja;
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b) Okoliczności wykonania Porozumienia: Prośba o złożenie kontroferty złożona przez J.A.
(IMQ) J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra).
c) Data prośby o kontrofertę: 29 kwietnia 2014 r.;
d) Ceny: Oferta IMQ: [tajemnica przedsiębiorstwa]; Kontroferta Dekry: 6.400 zł, każdy
proces nadzoru po 4.350 zł;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: recertyfikacja 9001:2008;
h) Inicjator przekazywania informacji: IMQ;
i) Skutek Porozumienia: IMQ sprzedało usługę klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
1) załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r .:
- oferta IMQ z dnia 29 kwietnia 2014 r. nr 20024659 – załącznik nr 230
- umowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. – załącznik nr 231
- faktura VAT nr 8203637 z dnia 17 lipca 2011 r. – załącznik nr 232
- faktura VAT nr 2321904 z dnia 25 czerwca 2012 r.– załącznik nr 233
- faktura VAT nr 213020794 z dnia 28 czerwca 2013 r.– załącznik nr 234
- faktura VAT nr 814006241 z dnia 31 lipca 2014 r.– załącznik nr 235
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych] załącznik
do wniosku z dnia 20 maja 2014 r.
k. 1105-1122 akt głównych (IV tom akt głównych), zał. nr 2 do akt głównych (wersja
niejawna);
2) stanowiące załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako B24:
- zapisy w raporcie pracy J.P. [ochrona danych osobowych] wskazujące na wystawienie
oferty na korzyść IMQ.
zał. nr 12 do akt głównych;
3) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2463 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2580 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
122.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: ALBA Ekoplus Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 24 kwietnia 2014 r. M.L. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) otrzymała wiadomość mailową od konsultanta
współpracującego z Dekrą o kliencie zainteresowanym certyfikacją. W dniu 27 kwietnia 2014
M.L. przesłała tę wiadomość do A.G. [ochrona danych osobowych] (Dekra). W odpowiedzi
A.G. [ochrona danych osobowych] napisała w dniu 28 kwietnia 2014 r., iż przekazała tę
sprawę do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra): „Tak M., sprawą zajmuje się p. J.
[ochrona danych osobowych]”. W dniu 28 kwietnia 2014 r. M.L. [ochrona danych
osobowych] ponownie napisała wiadomość do A.G. [ochrona danych osobowych], w której
poprosiła o potwierdzenie aktualności adresu mailowego J.A. [ochrona danych osobowych]
(IMQ): „Czy ten adres email: [ochrona danych osobowych]– jest nadal aktualny. Mogę go
podać?”. J.P. [ochrona danych osobowych] ostatecznie telefonicznie poprosił J.A. [ochrona
danych osobowych] o przygotowanie kontroferty;
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c) Data prośby o kontrofertę: kwiecień 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak danych. Oferta Dekry: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), M.L. (manager regionalny Dekra region
Wrocław), A.G. (asystentka managera regionalnego Dekry region Kraków), J.P. (manager
regionalny Dekry region Kraków) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: brak danych;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała usługi klientowi;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia,
Dowód:
1) stanowiący załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczony jako A26:
- mail z dnia 28.04.2014 r. z korespondencją wewnętrzną działu sprzedaży wskazującą na
potrzebę pozyskania kontroferty od IMQ.
zał. nr 12 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r., k. 2463-2464 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2580-2581 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);

123.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina z siedzibą w Rudce;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 8 kwietnia 2014 r. A.Ż. (Dekra) wysłał
do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) prośbę o pomoc w pozyskaniu kontroferty z
IMQ, podając jednocześnie proponowany poziom cen dla kontroferty. Pisał : „Ogromna
prośba.(…). … Oferta ma być tylko i wyłącznie na audit recertyfikacyjny ISO 9001 oraz tylko
na audit certyfikacyjny 14001, 18001, 22000. Należy zsumować kwoty powyższych auditów i
podać je jako netto i brutto. … Proszę o wpisanie do oferty cenowej poniższej kwoty
stanowiącej sumę re 9001 i cert 14, 18, 22. Jest to kwota: 48.000,00 zł netto (59.040,00
brutto) Cena musi zawierać wszelkie koszta związane z auditami (w tym hotel, podróż i po 1
komplecie certyfikatów na każdą z norm)”
J.P. [ochrona danych osobowych] złożył następnie ustnie prośbę o kontrofertę J.A.
[ochrona danych osobowych] (IMQ);
c) Data prośby o kontrofertę : 8 kwietnia 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ : recertyfkacja ISO 9001:2008 - 8500 zł; certyfikacja ISO
14001:2004 – 13500 zł; certyfikacja ISO 22000 – 9800 zł; certyfikacja OHSAS 18001- 16500
zł. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: kontakt
osobisty;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), A.Ż. (manager regionalny Dekra region
Warszawa), J.P. manager regionalny Dekra region Kraków) [ochrona danych osobowych];
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g) Przedmiot Porozumienia: proces recertyfikacji ISO 9001:2008 i certyfikacji
zintegrowanego systemu zarządzania ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: Dekra sprzedała usługę;
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
Dowód:
-1) załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. - tabela przypadków – załącznik nr 29
2) załącznik do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta IMQ bez numeru z dnia 11 kwietnia 2014 r.– załącznik nr 224
- załącznik do wniosku z dnia 20 maja 2014 r. - oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing.
G.Z. [ochrona danych osobowych]
k. 2023 akt głównych (VI tom akt głównych), zał. nr 4 do akt głównych (wersja niejawna);
3) załącznik do pisma Dekry z dnia 16.03.2015 r.:
- mail z dnia 08.04.2014 r. A.Ż. do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą o ofertę.
zał. nr 1 do akt głównych (wersja niejawna);
4) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r.k. 2464-2465 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
5) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2581 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
124.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska w Kielcach;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: W dniu 6 maja 2014 r. A.G. [ochrona danych
osobowych] (pracownica Dekry), w następstwie otrzymanego od potencjalnego klienta
formularza danych do wystawienia oferty na certyfikację systemu zarządzania, napisała
wiadomość mailową do J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra) z informacją o potrzebie
uzyskania kontroferty z IMQ : „Tu będzie potrzebna oferta z IMQ”, następnie - tego samego
dnia – w kolejnej wiadomości do P. [ochrona danych osobowych]: „Ceny do wystawienia:
ZA: 8600 U1,U2: 5000 WA:7400”. W kolejnym mailu tego samego dnia A.G. [ochrona
danych osobowych] podała sugerowane ceny do kontroferty.
Następnie J.P. zwrócił się telefonicznie do J.A. [ochrona danych osobowych] z prośbą o
kontrofertę;
c) Data prośby o kontrofertę: między 6 a 12 maja 2014 r.;
d) Ceny: Kontroferta IMQ: brak danych. Oferta Dekry: [tajemnica przedsiębiorstwa];
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami: telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. manager regionalny Dekra region
Kraków), A.G. (młodszy doradca klienta Dekry w Krakowie) [ochrona danych osobowych];
g) Przedmiot Porozumienia: Certyfikacja systemu ISO 9001 wraz z dwoma auditami
nadzoru.
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
j) Skutek Porozumienia: Dekra nie sprzedała klientowi usługi (oferta handlowa na sprzedaż
usługi została złożona, a następnie wycofana przez Dekra w dniu 21 maja 2014 r.);
j) Uwagi: stanowiska IMQ i Dekry zgodne w zakresie realizacji tego przypadku
Porozumienia.
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Dowód:
1) stanowiące załącznik do pisma Dekry z dnia 7 lipca 2014 r. oznaczonego jako A25:
- mail z dnia 06.05.2014 r. od A.G. do J.P. [ochrona danych osobowych]; z informacją o
potrzebie pozyskania oferty z IMQ,
- mail z dnia 06.05.2015 r. od A.G. do J.P. [ochrona danych osobowych]; z informacją o
oczekiwanych cenach.
zał. nr 12 do akt głównych,
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2465 akt głównych (VII tom akt głównych),
zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2581-2582 akt głównych (VIII tom akt
głównych), zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
125.
a) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Regionalne Centrum Krwiodawstwa;
b) Okoliczności wykonania Porozumienia: J.P. [ochrona danych osobowych]; (Dekra)
złożył ustnie prośbę o kontrofertę J.A. [ochrona danych osobowych];-(IMQ);
c) Data prośby o kontrofertę: maj (nie później jednak niż 12 maja) 2014 r.;
d) Ceny: brak danych;
e) Sposób przekazywania sobie informacji między obu Przedsiębiorcami:
prawdopodobnie telefonicznie;
f) Nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących aktywnie w przekazywaniu
informacji: J.A. (Operations Manager Poland IMQ), J.P. (manager regionalny Dekra region
Kraków) [ochrona danych osobowych];;
g) Przedmiot Porozumienia: brak danych;
h) Inicjator przekazywania informacji: Dekra;
i) Skutek Porozumienia: brak danych;
j) Uwagi: brak informacji o lokalizacji tego klienta. IMQ przyznała fakt Porozumienia w
omawianym przypadku, natomiast Dekra nie wykluczyła tego przypadku chociaż przyznała,
iż w posiadanych archiwach nie zachowała się żadna dokumentacja na ten temat.
Dowód:
1) - oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. G.Z. [ochrona danych osobowych];
załącznik do wniosku IMQ z dnia 20 maja 2014 r.;
zał. nr 11 do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 5 października 2016 r. k. 2465-2466 akt głównych (VII tom akt
głównych), zał. 6 do akt głównych (wersja niejawna);
3) pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2582 akt głównych (VIII tom akt głównych),
zał. 8 do akt głównych (wersja niejawna);
2.7. Przypadki, w których nie potwierdzono wymiany informacji (nie objęte
Porozumieniem)
1) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w
Morawicy;
Ww. podmiot zwrócił się do Dekry w dniu 10 grudnia 2009 r. z zapytaniem „na
przeprowadzenie pełnego postępowania recertyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością
oraz auditów nadzorujących w zakresie skuteczności systemu zarządzania jakością. Zapytanie
nie zostało złożone do IMQ. Na ofercie złożonej przez Dekrę widnieje adnotacja:
„Nawiązując do zaproszenia z dnia 10/12/2009 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
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na niżej podaną cenę : (…)”. Brak dowodów na wymianę informacji pomiędzy IMQ i Dekrą
w tym zakresie;
Dowód - pismo Dekry z dnia 27 października 2015 r. k. 301-302, oferta Dekry k. 325-327 akt
głównych (I tom akt głównych), pismo Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy k.
26572658 akt głównych (VIII tom akt głównych);
2) Nazwa klienta, którego dotyczył przypadek: Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w
Krakowie;
Oferta na certyfikację systemu zarzadzania jakością wg normy EN ISO 9001:2008 została
złożona przez Dekrę z datą 20 października 2009 r. (a więc jeszcze przed ustaleniem przez
Strony zasad współpracy w ramach Porozumienia), zaś umowa o certyfikacje pomiędzy
Dekrą i ww. Szpitalem zawarta została w dniu 12 listopada 2009 r. Brak dowodów na
wymianę informacji pomiędzy IMQ i Dekrą w tym zakresie;
Dowód – pismo Dekry z dnia 27 października 2015 r. k. 301-302, oferta Dekry k. 320-322 akt
głównych (I tom akt głównych);
2.8. Okoliczności i sposób zakończenia Porozumienia
Porozumienie trwało od października 2009 r. najpóźniej do dnia 14 maja 2014 r. Ostatni
kontakt pomiędzy pracownikami IMQ oraz Dekry, w osobach J.A. oraz J.P. [ochrona danych
osobowych] miał miejsce – w formie spotkania – w dniu 12 maja 2014 r., a w formie
rozmowy telefonicznej – w dniu 13 maja 2014 r. Zakończenie nieformalnych kontaktów
pracowników obu Przedsiębiorców celem składania kontrofert nastąpiło najpóźniej z dniem
14 maja 2014 r. Miało to związek z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd w
Przedstawicielstwie IMQ w Krakowie oraz w dwóch jednostkach terenowych Dekry, tj. we
Wrocławiu i w Krakowie oraz uzyskaniem przez ww. Przedsiębiorców informacji o
prowadzonym przez Urząd postępowaniu wyjaśniającym w sprawie możliwości zawarcia
niedozwolonego porozumienia na krajowym rynku certyfikacji.
Wedle informacji zgromadzonych przez Dekrę ostatnia prośba ze strony jej pracowników do
IMQ o wystawienie oferty miała miejsce 6 maja 2014 r. Ostatnie spotkanie pomiędzy J.P. a
J.A. [ochrona danych osobowych] miało miejsce w dniu 12 maja 2014 r. w domu J.P.
[ochrona danych osobowych] i dotyczyło przeprowadzonej przez Urząd kontroli. W trakcie
tego spotkania J.A. przekazała J.P. [ochrona danych osobowych] informację o
przeprowadzaniu kontroli w IMQ oraz o jej domysłach, co do przyczyn podjęcia przez Urząd
takich działań. W dniu 13 maja 2014 r. J.A. [ochrona danych osobowych] skontaktowała się
telefonicznie z J.P. [ochrona danych osobowych] z propozycją kolejnego spotkania, jednak
odmówił on i do spotkania nie doszło. W wyniku ww. kontroli UOKiK, Centrala IMQ w
Mediolanie nakazała natychmiastowe zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z pracownikami
czy przedstawicielami Dekry. Rozwiązano z J.A. [ochrona danych osobowych] umowę o
pracę. Od tego momentu pracownicy obu Przedsiębiorców zaprzestali wzajemnych
kontaktów.
Dowód :
1) pismo Dekra z dnia dnia 7 lipca 2014 wraz z załącznikami:
- oświadczenia J.P. [ochrona danych osobowych] oraz innych pracowników Dekra
- dokumenty znajdujące się w dokumentacji przypadków realizacji niedozwolonego
Porozumienia zgromadzonej przez Dekrę – zał. nr. do akt głównych;
2) pismo IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.-k. 213-214 akt głównych (I tom akt głównych);
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2.9. Przychody Przedsiębiorców za rok 2016 oraz przychody z tytułu realizacji
Porozumienia
1) Informacja o przychodach uzyskanych przez IMQ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
Decyzji (załącznik niejawny dla Dekry);
2) Informacja o przychodach uzyskanych przez Dekrę stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
Decyzji (załącznik niejawny dla IMQ);
2.10. Pozycja rynkowa
W celu ustalenia pozycji rynkowej spółek Dekra i IMQ oraz ich głównych konkurentów na
krajowym świadczenia usług certyfikacji, organ antymonopolowy przeprowadził badanie ww.
rynku, w zakresie najczęściej występujących certyfikatów, tj.:
- certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
- certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001
- certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN 18001 lub OHSAS 18001
- certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001
Dokonując ustalenia (oszacowania) udziałów rynkowych uczestników Porozumienia należy w
pierwszej kolejności wskazać, że jedynymi publicznie dostępnymi danymi w oparciu o które
można taką ocenę przeprowadzić są te wynikające z raportu „ISO Survey”,
przygotowywanego każdego roku przez Sekretariat Generalny Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej (International Organization for Standardization – ISO). ISO Survey jest
sporządzane pod koniec każdego roku za rok poprzedni i obejmuje dane o liczbie wydanych
certyfikatów dla kilku najczęściej wykorzystywanych norm, w podziale na poszczególne
kraje. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że ISO Survey uwzględnia jedynie certyfikaty
przyznane przez jednostkę certyfikującą, mającą w zakresie danego certyfikatu akredytację
krajowej jednostki akredytującej. Dane do ISO Survey są bowiem pozyskiwane przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną właśnie od krajowych jednostek
akredytujących. W związku z tym, w odniesieniu do Polski ISO Survey wskazuje jedynie na
liczbę przyznanych na terytorium kraju certyfikatów, przez podmioty mające w odniesieniu
do tych certyfikatów akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W konsekwencji
dane z przedmiotowego raportu nie dają pełnego obrazu krajowego rynku certyfikacji i
recertyfikacji, bowiem nie obejmują certyfikatów wydanych przez podmioty niemające
akredytacji w ogóle bądź posługujące się akredytacją innej jednostki akredytacyjnej niż
Polskie Centrum Akredytacji (np. niemieckie Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, czy
włoskie Ente Italiano di Accreditamento ,,Accredia”). Ponadto, raport ISO Survey nie zawiera
danych odnośnie certyfikatów, dotyczących norm OHSAS 18001/PN-N 18001 (specyfikacja
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), bowiem nie podlega ona
kompetencjom
Międzynarodowej
Organizacji
Normalizacyjnej
(ISO).
Wyniki
przeprowadzonego badania rynku obrazują poniższe tabele:
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Tabela 6.
Udział w krajowym rynku certyfikacji wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-EN 18001 lub
OHSAS 18001, ISO 27001 w latach 2014 – 2015 (w %)

Nazwa Firmy

TUV Rheinland Polska
DEKRA

Udział w rynku

Udział w rynku

w 2014 r.

w 2015 r.

(w %)

(w %)

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

TUV Nord Polska

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

BUREAU VERITAS

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

ISOCERT

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

IMQ*

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

POZOSTAŁE FIRMY

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

100

100

RAZEM

*Liczba audytów ogółem przeprowadzonych głównie w oparciu o akredytację ACCREDIA (Włochy)

Tabela 7.
Udział w krajowym rynku certyfikacji wg normy ISO 9001 w latach 2014 – 2015 (w %)
Nazwa Firmy

Udział w rynku

Udział w rynku

w 2014 r.

w 2015 r.

(w %)

(w %)

TUV Rheinland

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

DEKRA

Tajemnica przedsiębiorstwa

TUV Nord

Tajemnica przedsiębiorstwa

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Tajemnica przedsiębiorstwa

BUREAU VERITAS

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

ISOCERT

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

IMQ*

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

POZOSTAŁE FIRMY

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

100

100

RAZEM

Tajemnica przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa

*Liczba audytów wg normy ISO 9001 przeprowadzonych głównie w oparciu o akredytację ACCREDIA
(Włochy)

Dowód – pismo PCA k. 2067-2068, pismo PCBiC S.A. k. 2071-2073 akt głównych (VII tom
akt głównych),
Z powyższych danych (vide: tabele nr 6 i 7) wynika, iż udział spółki Dekra w krajowym
rynku certyfikacji wynosi ok [tajemnica przedsiębiorstwa]%. Zbliżony udział w rynku ma
jeszcze co najmniej czterech innych przedsiębiorców ([tajemnicaprzedsiębiorstwa]).
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Należy jednak zaznaczyć, iż powyższe wyliczenia dają jedynie bardzo szacunkowy obraz
udziału spółki Dekra w rynku, bowiem odnoszą się wyłącznie do certyfikatów wydanych w
Polsce przez ww. Przedsiębiorcę bądź inne podmioty certyfikujące w powyższym zakresie, w
oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Natomiast nie uwzględniają one
certyfikatów wydanych przez podmioty niemające akredytacji w ogóle bądź posługujące się
akredytacją innej jednostki akredytacyjnej niż Polskie Centrum Akredytacji (np. w przypadku
spółki Dekra jest to w niektórych przypadkach akredytacja Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH). Poza tym obliczone powyżej udziały w rynku dotyczą czterech najczęściej
występujących certyfikatów systemów bezpieczeństwa (tj. wg norm ISO 9001, ISO 14001,
PN-EN 18001 lub OHSAS 18001 i ISO 27001) – tabela nr 6 oraz odrębnie ustalone udziały w
rynku z zakresie najpowszechniejszego certyfikatu ISO 9001 – tabela nr 7. W konsekwencji
rzeczywisty udział rynkowy spółki Dekra w krajowym rynku certyfikacji może się nieco
różnić niż wynikałoby to z powyższych wyliczeń. Niemniej jednak odchylenie to nie powinno
być znaczne (istotne).
Przedstawienie analogicznych dokładnych obliczeń dla IMQ nie jest możliwe, z uwagi na to,
że certyfikacje przeprowadzane przez IMQ w Polsce odbywają się w oparciu o akredytację
włoskiego Ente Italiano di Accreditamento ‘Accredia’. Co za tym idzie, raport ISO Survey nie
uwzględnia ich w ogólnej liczbie certyfikacji przeprowadzonych w Polsce w oparciu o
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Szacowany udział w rynku właściwym spółki IMQ jest jednak znacznie mniejszy od spółki
Dekra i oscyluje w granicach [tajemnica przedsiębiorstwa]. Tak więc, łączny szacowany
udział w rynku obu uczestników Porozumienia jest co najwyżej [tajemnica
przedsiębiorstwa] (wynosi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa]).
Dowód - pismo Dekra z dnia 15 grudnia 2015 r. i 9 maja 2016 r. oraz 19 lutego 2016 r. - k.
2111 i k. 2132-2136, 9 maja 2016 r. k. 2146-2149 akt głównych, pismo IMQ z 10 lutego 2016
r. k. 2087-2109 akt głównych (VII tom akt głównych), materiał dowodowy dot. badania rynku
zawarte w zał. nr 7 do akt głównych, utajniony postanowieniem RWR 69/2016)
2.11. Przebieg postępowania antymonopolowego
W toku postępowania, celem ustalenia przyczyn, okoliczności i czasu trwania Porozumienia,
organ antymonopolowy przeprowadził rozprawę administracyjną. W czasie rozprawy, która
odbyła się w dniu 15 września 2016 r., 4 października 2016 r. i 22 listopada 2016 r.,
przeprowadzony został dowód z przesłuchania w charakterze świadków:
1)
2)
3)
4)

J.P. [ochrona danych osobowych],
J.A. [ochrona danych osobowych],
M.K. [ochrona danych osobowych],
P.G. [ochrona danych osobowych].

Wobec sprzeczności w zeznaniach świadków odnośnie okoliczności zawarcia Porozumienia
organ antymonopolowy przeprowadził również konfrontację świadków. Konfrontacja została
przeprowadzona pomiędzy świadkami :
1)
J.P. i P.G. [ochrona danych osobowych]
2)
J.P. i J.A. [ochrona danych osobowych]
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Dowód – protokół rozprawy z dnia 15 wrzesnia 2016 r. k. 2318-2330, protokół rozprawy z
dnia 4 października 2016 r. k. 2341-2352, protokół rozprawy z dnia 22 listopada 2016 r. k.
2499-2503;
Organ antymonopolowy, dopuszczając dowody z przesłuchania ww. osób jednocześnie
odmówił w pkt 2. postanowienia RWR nr 63/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. uwzględnienia
wniosku IMQ zawartego w piśmie z dnia 1 czerwca 2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia
dowodu z przesłuchania świadków:
1)
K.O. [ochrona danych osobowych],
2)
C.L.P. [ochrona danych osobowych],
3)
L.C. [ochrona danych osobowych],
4)
G.C. [ochrona danych osobowych],
5)
M.B. [ochrona danych osobowych],
na okoliczności szczegółowo opisane w ww. piśmie z dnia 1 czerwca 2016 r.
Dowód – postanowienie RWR nr 63/2016 k. 2266 akt głównych (VII tom akt głównych);
W toku postępowania, IMQ, nawiązując do przebiegu i wyników rozprawy administracyjnej,
pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. wniosła o przeprowadzenie dowodu z badania
wariograficznego świadków J.A. oraz J.P. [ochrona danych osobowych] a następnie o
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z ekspertyzy badań wariograficznych ww.
świadków, na okoliczność: „wykazania podmiotu będącego inicjatorem zawarcia
niedozwolonego porozumienia, przyczyn, okoliczności i czasu jego zawarcia a także
wykazania inicjatora pierwszego przypadku realizacji niedozwolonego porozumienia”.
Uzasadniając wniosek pełnomocnik IMQ podniósł: „Konieczność przeprowadzenia ww.
dowodów wynikła po rozprawie z dnia 22 listopada 2016 r., albowiem (…) konfrontacja
świadków J.P. i J.A. [ochrona danych osobowych] w niewystarczającym stopniu przyczyniła
się do wyjaśnienia sprawy.Przeprowadzenie badań wariograficznych daje nadzieję na lepsze
ustalenie spornych, kluczowych dla sprawy okoliczności, tj. przede wszystkim pozwoli ustalić
inicjatora zawarcia nielegalnego porozumienia oraz wskazać inicjatora pierwszego
przypadku realizacji niedozwolonego porozumienia”.
Odnosząc się do ww. wniosku, pełnomocnik Dekry, pismem z dnia 6 lutego 2017 r., wniósł o
jego nieuwzględnienie, kwestionując go z dwóch powodów:
Po pierwsze - Dekra, odnosząc się do samego charakteru wnioskowanego dowodu, podniosła,
iż: „badanie wariograficzne jest środkiem dowodowym budzącym istotne zastrzeżenia co do
jego przydatności i wartości dowodowej.” Tezę tą następnie uzasadniano w dalszej części
pisma;
Po drugie – Dekra odnosząc się do sposobu sformułowania tezy dowodowej, na jaką dowód
miałby być przeprowadzony, zarzuciła, iż dowód w zawnioskowanym kształcie jest
niedopuszczalny. Uzasadniając to stanowisko Przedsiębiorca wskazał, iż IMQ „wnioskuje,
aby badanie wariograficzne dotyczyło w zasadzie dwóch tez. Jedną z nich miałaby być
„okoliczność wykazania podmiotu będącego inicjatorem zawarcia niedozwolonego
porozumienia”, co wykracza poza kompetencje świadków i stanowi okoliczność tzw. „zerojedynkową”, sugerującą świadkom określone, to znaczy jedynie możliwe w tej sytuacji
rozwiązanie. Drugą tezą miałoby być „wykazanie inicjatora pierwszego przypadku realizacji
niedozwolonego porozumienia”. Teza ta jest merytorycznie błędna, ponieważ dotyczy już
wykonywania („realizacji”) niedozwolonego porozumienia, a nie okoliczności jego zawarcia.
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Jest zatem nieprzydatna dla ustalenia, któ był inicjatorem niedozwolonego porozumienia.
„Pierwszy przypadek” miał miejsce już po zawarciu porozumienia, a jego okoliczności
zalezały w podstawowej mierze od czynników zewnętrznych, takich jak zapotrzebowanie
klienta danej strony na określoną usługę w określonym czasie.”
Postanowieniem nr RWR 8/2017 r. z dnia 3 marca 2017 r. organ antymonopolowy odmówił
uwzględnienia ww. wniosku dowodowego.
Dowód – pismo IMQ k. 2629-2630, pismo Dekry k. 2660-2662, postanowienie RWR 8/2017
k. 2669 akt głównych (VIII tom akt głownych);
Pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. pełnomocnik IMQ wniósł o dopuszczenia i
przeprowadzenia dowodu ze „Sprawozdania z badań wariografem J.A. [ochrona danych
osobowych]” na okoliczność „wykazania, iż IMQ SpA nie było inicjatorem zawiązania
nielegalnego porozumienia.”
Postanowieniem nr RWR 69/2017 r. z dnia 6 października 2017 r. organ antymonopolowy
odmówił uwzględnienia ww. wniosku dowodowego.
Dowód – pismo IMQ k. 2728-2736, postanowienie RWR 69/2017 k. 2833 akt głównych (VIII
tom akt głównych);
2.12. Inicjatywa dowodowa Stron
Strony współpracowały w toku postepowania antymonopolowego z Prezesem Urzędu w
pełnym zak4resie, przedkładając żądane informacje zarówno na żądanie stron jak i z własnej
inicjatywy. Tym niemniej, jak wskazano to w pkt 1.1. niniejszej Decyzji, odnośnie 16
przypadków realizacji Porozumienia Dekra oświadczyła, iż nie jest w stanie się do nich
odnieść z uwagi na niezachowanie się jakichkolwiek dokumentacji w tych sprawach, zaś IMQ
przedstawiło odnośnie nich wiarygodne dowody, na podstawie których organ
antymonopolowy mógł włączyć je do opisu realizacji Porozumienia. Były to przypadki
obejmujące podmioty:
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2. Szpital Powiatowy w Limanowej,
3. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E.Biernackiego w Opocznie,
4. Paradox Hotels Polska Sp. z o.o.,
5. SP ZOZ Siennica,
6. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie,
7. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie,
8. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku,
9. Centurion R Sp. z o.o.,
10. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Rzeszowie,
11. Piast Sp. z o.o.,
12. Szpital w Śremie sp. z o.o.,
13. PKP Cargo Tabor-Pomorski sp. z o.o.,
14. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Pucku,
15. SPBK Serwis sp. z o.o.,
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
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IMQ przedłożyła w ww. przypadkach następujące dowody :


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dowody :
– załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- mail z dnia 16 lutego 2010 r.– załącznik nr 225
- oferta IMQ nr 87450 z dnia 18 lutego 2010 r.– załącznik nr 226
- pismo z dnia 17 lutego 2010 od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –
załącznik nr 227
- potwierdzenie nadania fax z ofertą w dniu 19 lutego 2010 r. z IMQ do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu – załącznik nr 228


Szpital Powiatowy w Limanowej

Dowody :
– załączniki do pisma IMQ z dnia 26 maja 2015 r.:
- oferta z dnia 6 kwietnia 2010 r. – załącznik nr 229
- formularz do wyceny z dnia 30 marca 2010 r.– załącznik nr 230


SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E.Biernackiego w Opocznie

Dowody:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 7 kwietnia 2010 r.– załącznik nr 263 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- zapytanie cenowe z dnia 18 maja 2010 r.- załącznik nr 264 (załączony także do do
wniosku z dnia 20 maja 2014 r.)
- załącznik do pisma z dnia 26 maja 2015 r.- pismo z dnia 1 czerwca 2010 informujące
o wyborze Dekra – załącznik nr 98,


Paradox Hotels Polska Sp. z o.o.

Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2010 r.;
- mail z dnia 9 kwietnia 2010 r.– załącznik nr 242 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014)
- oferta z dnia 9 kwietnia 2010 r.– załącznik nr 243


SP ZOZ Siennica

Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- notatki odręczne J.A. [ochrona danych osobowych] naniesione na korespondencji
mailowej z dnia maila 16 czerwca 2010 r. – załącznik nr 45
- mail z dnia 13 lipca 2010 r.– załącznik nr 46 (załączony także do do wniosku z dnia
20
maja 2014)
- oferta IMQ z dnia 13 lipca 2010 r. nr 20003661 – załącznik nr 47
- akceptacja oferty IMQ z dnia 6 sierpnia 2010 r. – załącznik nr 48
- faktura VAT nr 8107655 z dnia 29 października 2010 – załącznik nr 49
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- faktura VAT nr 2241425 z dnia 31 października 2011 r. – załącznik nr 50
- faktura VAT nr 2342871 z dnia 14 listopada 2010 r.– załącznik nr 51


Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie

Dowód:
- załączniki do pisma z dnia 10 kwietnia 2015 r.
- mail z dnia 20 września 2010 r.– załącznik nr 270 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- mail z dnia 28 września 2010 r.– załącznik nr 271 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- kontroferta IMQ z dnia 24 września 2010 r. – załącznik nr 272
załącznik do pisma z dnia 26 maja 2015 r.
- zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2010 r. – załącznik nr 97


Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie

Dowód:
- załączniki do pisma z dnia 10 kwietnia 2015 r.
- mail z dnia 6 października 2010 r., – załącznik nr 52 (załączony także do do wniosku
z dnia 20 maja 2014 r.)
- mail z dnia 7, 8 marca 2011 r.– załącznik nr 53 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- oferty IMQ z dnia 10 marca 2011 r. nr ref IMQ 20007359 – załącznik nr 54
- umowa z dnia 24 marca 2011 r.– załącznik nr 55
- faktura VAT nr 8201936 z dnia 29 kwietnia 2011 r.– załącznik nr 56
- faktura VAT nr 2311151 z dnia 30 marca 2012 r. – załącznik nr 57
- faktura VAT nr 213010651 z dnia 29 marca 2013 r.– załącznik nr 58


SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- maile z dnia 6 października 2010 r., – załącznik nr 252 (załączony także do do
wniosku z dnia 20 maja 2014 r.)
- mail z dnia 7,8 marca 2011 r. – załącznik nr 253 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- Oferta z dnia 21 czerwca 2010 r.– załącznik nr 254


Centurion R Sp. z o.o.

Ddowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail z dnia 26 października 2010 r.– załącznik nr 275 (załączony także do do
wniosku z dnia 20 maja 2014 r.)
- oferta IMQ bez numeru z dnia 28 października 2010 r. – załącznik nr 276

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Rzeszowie
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Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- maile z dnia 2 listopada 2010 r.– załącznik nr 69 (załączony także do do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.)
- oferta IMQ nr ref 20004997 z 24 listopada 2010 r.– załącznik nr 70
- umowa z dnia 6 grudnia 2010 r.– załącznik nr 71
- faktura VAT nr 8201243 z dnia 28 marca 2011 r.– załącznik nr 72
- faktura VAT nr 2311130 z dnia 30 marca 2012 r.– załącznik nr 73
- faktura VAT nr 213010649 z dnia 29 marca 2013 r. – załącznik nr 74
załączniki do pisma z dnia 26 maja 2015 r.
- mail z dnia 26 października 2010 r. od Szpitala MSWiA do IMQ z prośbą o
przedstawienie oferty na certyfikację ISO 9001 – załącznik nr 42
- mail z dnia 26 października 2010 r. od J.A. (IMQ) do J.P. [ochrona danych
osobowych] (Dekra) w sprawie kontroferty dla tego klienta – załącznik nr 43
- mail z dnia 26 października 2010 r. od J.P. .[ochrona danych osobowych] (Dekra)
do IMQ – załącznik nr 44


Piast Sp. z o.o.

Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail 3 lutego 2011 – załącznik nr 109 (załączony także do do wniosku z dnia 20
maja 2014)
- mail z 27 stycznia 2011- załączony do wniosku z dnia 20 maja 2014
- oferta IMQ z dnia 10 lutego 2011 nr 20006700 – załącznik nr 110
- akceptacja oferty z dnia 17 lutego 2011 – załącznik nr 111
- faktura VAT nr 7902896 z dnia 27 marca 2008 – załącznik nr 112
- faktura VAT nr 4011611 z dnia 30 stycznia 2009 – załącznik nr 113
- faktura VAT nr 4111103 z dnia 22 stycznia 2010 – załącznik nr 114
- faktura VAT nr 8201212 z dnia 25 marca 2011 – załącznik nr 115
- faktura VAT nr 2311132 z dnia 30 marca 2012 – załącznik nr 116


Szpital w Śremie sp. z o.o.

Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.:
- mail 1 czerwca 2011 r. – załącznik nr 142 (załączony także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.)
- oferta IMQ z dnia 8 czerwca 2011 r. nr 20008551 – załącznik nr 143
- akceptacja oferty z dnia 16 czerwca 2011 r. – załącznik nr 144
- faktura VAT nr 7906561 z dnia 30 czerwca 2008 r.– załącznik nr 145
- faktura VAT nr 4023193 z dnia 28 kwietnia 2009 r. – załącznik nr 146
- faktura VAT nr 2108933 z dnia 24 czerwca 2010 r. – załącznik nr 147
- faktura VAT nr 8204098 z dnia 5 sierpnia 2011 r. – załącznik nr 148
- faktura VAT nr 2230655 z dnia 15 września 2011 r. – załącznik nr 149
- faktura VAT nr 8205398 z dnia 31 października 2011 r. – załącznik nr 150
- faktura VAT nr 8205966 z dnia 30 listopada 2011 r. – załącznik nr 151
- faktura VAT nr 2321950 z dnia 29 czerwca 2012 r.– załącznik nr 152
- faktura VAT nr 213020789 z dnia 28 czerwca 2013 r.– załącznik nr 153
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PKP Cargo Tabor-Pomorski sp. z o.o.:

Dowód:
- załączniki do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. (załączone także do wniosku z
dnia 20 maja 2014 r.):
- mail z dnia 16 listopada 2012 r. – załącznik nr 304
- specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami z dnia 6 grudnia 2012 r. –
załącznik nr 305


Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Pucku

Dowód:
- załącznik do pisma z dnia 10 kwietnia 2015 r. (załączone także do wniosku z dnia 20
maja 2014 r.):
- mail z dnia 9 stycznia 2013 r.– załącznik nr 259
- mail z 29 stycznia 2013 r.– załącznik nr 260


SPBK Serwis sp. z o.o.

Dowód:
- załącznik do pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r.
- mail z dnia 29 stycznia 2013 r. - załącznik nr 308 (załączony także do wniosku z dnia
20 maja 2014 r.)


Regionalne Centrum Krwiodawstwa

Dowód:
- oświadczenie z dnia 20 maja 2014 r. dr. Ing. Giancarilo Zappa załącznik do wniosku
z dnia 20 maja 2014 r.
Dowód – pismo Dekra z dnia 30 listopada 2016 r. k. 2507-2584 akt głównych (VIII tom akt
głównych), pismo IMQ z dnia 13 stycznia 2017 r. k. 2622-2623 akt głównych (VIII tom akt
głównych) oraz z dnia 10 kwietnia 2015 r. - zał. nr zał. nr 2-3 do akt głównych (wersja
niejawna), pismo IMQ z dnia 26 maja 2015 r. - zał. nr 4 do akt głównych (wersja niejawna);
3. Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, organ ochrony konkurencji i
konsumentów zważył, co następuje:
3.1. Przepisy mające zastosowanie w sprawie
1) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Jak wskazano już w pkt. 1.1. niniejszej Decyzji, postępowanie antymonopolowe w zakresie
zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, zostało wszczęte postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 r. na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
zamieszczonych w Dzienniku Ustaw nr 50 poz. 331. Do dnia wszczęcia postępowania ww.
ustawa była kilkukrotnie nowelizowana - chodzi o zmiany, które weszły w życie w dacie
wszczęcia postępowania i zamieszczone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660; Nr 171, poz.
1206; Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009
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r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173 i Dz. U. z 2014 r., poz.
945.
Ostatnia z ww. nowelizacji, dokonana ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 945) weszła w życie pomiędzy zakończeniem postępowania wyjaśniającego w
sprawie o sygn akt RWR 400-14/14/WS (postanowienie nr RWR 213/2014 z dnia 17 grudnia
2014 r.) a wszczęciem postępowania antymonopolowego (postanowieniem nr RWR 22/2015
z dnia 30 stycznia 2015 r.). Data wejścia w życie tej nowelizacji powoduje, iż nie w pełnym
zakresie ma ona zastosowanie w niniejszej sprawie.
Ww. ustawa dokonywała zmian definicji legalnych niektórych pojęć, mających znaczenie
również w niniejszej sprawie, takich jak np. uchyliła definicję przychodu i wprowadziła
pojęcia roku obrotowego (art. 1 pkt 1 nowelizacji), dokonała również zmian m.in. w zakresie
przepisów dotyczących porozumień ograniczających konkurencję (art. 1 pkt 3 i 4
nowelizacji), przesłanek wydania i konstrukcji decyzji Prezesa Urzędu, w tym o uznaniu
praktyki za ograniczającą konkurencję (art. 1 pkt 5-8 nowelizacji), przepisów dotyczących
postępowania przed Prezesem Urzędu, w tym tzw. „przedawnienia antymonopolowego” (art.
1 pkt 23-35 nowelizacji), przepisów dot. kontroli w toku postępowania (art. 1 pkt 44 – 52
nowelizacji), przepisów dot. nakładania kar pieniężnych (art. 1 pkt 54 – 60). Zmianie uległy
również przepisy dot. odstąpienia od nakładania kar pieniężnych, na skutek m.in. nowej
redakcji art. 106, wprowadzającej pojęcie obrotu w miejce dotychczasowego pojęcia
„przychodu” oraz wprowadzenia po art. 113 u.o.k.k. nowego rozdziału zat .: „Odstąpienie od
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających
konkurencję” (art. 1 pkt 61 nowelizacji). Zgodnie z art. 3 tej nowelizacji, „Do spraw, w
których postępowanie wszczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe, o ile przepisy art. 4, art. 7, art. 10 i art. 11 nie stanowią inaczej”.
Godzi się zauważyć, iż ww. nowelizacja weszła w życie z dniem 18 stycznia 2015 r., czyli
przed datą wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, zatem jej przepisy mają, co do
zasady, zastosowanie również w sprawie niniejszej, jednakże nie w pełnym zakresie.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. nowelizacji, do wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej lub jej obniżenie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje
się przepisy art. 109 i art. 110 ustawy zmienianej w art. 1 nowelizacji, tj. w wersji
obowiązującej przed nowelizacją. Powołane przepisy dotyczą warunków odstąpienia od
nałożenia kar pieniężnych oraz ich obniżenia (art. 109 u.o.k.k.) oraz sposobu obliczania
przychodu przedsiębiorcy w sytuacji, gdy powstał on w wyniku połączenia lub
przekształcenia innych przedsiębiorców.
W sprawie niniejszej znaczenie prawne posiada jedynie kwestia zastosowania art. 109 w
wersji sprzed omawianej nowelizacji, tj. w wersji ustalonej w Dzienniku Ustaw nr 50 poz.
331 wraz z późn. zmianami zawartymi w: Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660: Dz. U. Nr 171,
poz. 1206; Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z
2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173. Z uwagi na fakt,
iż art. 109 w ww. wersji odwołuje się do pojęcia przychodu, nie zaś obrotu, zastosowanie w
sprawie znajdzie również, jako podstawa prawna nałożenia i wysokości kary, art. 106 w
wersji sprzed nowelizacji, tj. w wersji, w której przepis odwołuje się do pojęcia przychodu,
nie zaś obrotu.
Wyrazem zastosowania ww. przepisów w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie o karze
pieniężnej, zawarte w pkt III i IV niniejszej Decyzji.
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Analizując powyższy stan prawny należy stwierdzić, iż wszystkie kolejne nowelizacje ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, mające miejsce już po dacie wszczęcia postępowania
antymonopolowego, nie dotyczyły kwestii mających znaczenie dla sytuacji prawnej obu
Przedsiębiorców w niniejszym postępowaniu. Skoro tak, to brak jest prawnych przeszkód do
rozstrzygnięcia sprawy, w zakresie oceny przesłanek zawarcia Porozumienia, na podstawie
aktualnego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. tekstu jednolitego ustawy
zamieszczonego w Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zmianą wprowadzoną Dz.U. z 2017r.,
poz.1132 ).
Wyrazem zastosowania ww. przepisów w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie o
praktyce ograniczającej konkurencję, zawarte w pkt I i II niniejszej Decyzji.
Zastosowanie aktualnego tekstu jednolitego u.o.k.k. jako podstawy rozstrzygnięcia, ma
również ten walor, iż uchyla stan niepewności co do obowiązującego prawa. Jak stwierdził to
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 21 stycznia 1997 r. sygn akt K 18/96, ogłoszony
tekst jednolity aktu prawnego cieszy się domniemaniem prawidłowości i stanowi wyłączny
punkt odniesienia dla stosowania ustawy. Domniemanie to, w ocenie Trybunału, chroni
obywateli przed arbitralnością organów państwowych (wyrok TK z dnia 7 lipca 2003 r. sygn
akt SK 38/01).
2) Przepisy dotyczące oceny dochowania trybu składania wniosków o odstąpienie od
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (leniency)
Przypomnieć należy, iż – jak wskazano to już na wstępie – przed datą wszczęcia
postępowania antymonopolowego złożone zostały przez obu Przedsiębiorców wnioski o
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.
Procedurę ich zgłaszania regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009
r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej
lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 20, poz. 109). Rozporządzenie to jest podstawą rozpoznania
złożonych przez obu Przedsiębiorców wniosków, albowiem zgodnie z § 14 obowiązującego
od dnia 18 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. 2015 r. poz. 81) – „Do wniosków złożonych przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.”
3) Konkludując, organ antymonopolowy rozpoznał niniejszą sprawę na podstawie:
- aktualnego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. tekstu jednolitego
ustawy zamieszczonego w Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zmianą wprowadzoną Dz.U. z
2017r., poz.1132, z tym, iż podstawę rozpoznania wniosków Przedsiębiorców o odstąpienie
od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, tj. w zakresie art. 109 u.o.k.k. jak również
nałożenia i obliczenia wysokości kar pieniężnych, tj. w zakresie art. 106 u.o.k.k., stanowiła
wersja tych przepisów ustalona w Dzienniku Ustaw Nr 50 poz. 331 wraz z późn. zmianami
zawartymi w : Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660: Dz. U. Nr 171, poz. 1206; Dz. U. z 2008 r. Nr
157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w
przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
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Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 20,
poz. 109).
3.2. Określenie zarzutów.
Obu objętym postępowaniem antymonopolowym Przedsiębiorcom, postawiono zarzut
zawarcia Porozumienia, ograniczającego konkurencję na krajowym rynku certyfikacji,
polegającego na bezpośrednim uzgadnianiu warunków składanych ofert na usługi certyfikacji
i recertyfikacji:
1) w zakresie ceny, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
co może naruszać zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.;
2) w zakresie alokacji klientów, dotyczących m.in. następujących certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
co może naruszać zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k..
3.3. Interes publicznoprawny
Dla uznania, że niniejsza sprawa ma charakter antymonopolowy, w pierwszej kolejności
niezbędne jest ustalenie, czy w jej okolicznościach doszło do naruszenia interesu
publicznoprawnego.
W świetle art. 1 ust. 1 i ust. 2 u.o.k.k., celem regulacji w niej przyjętej jest m.in. zapewnienie
rozwoju i ochrony konkurencji, a także podejmowania w interesie publicznym ochrony
przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i ochrona
interesów konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera regulacje o
charakterze publicznoprawnym i służy ochronie interesu ogólnospołecznego; w odniesieniu
do przedsiębiorców chroni konkurencję, a w odniesieniu do konsumentów ich interesy jako
zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym. Instrumenty w niej przewidziane mogą
być stosowane jedynie wówczas, gdy na skutek działań sprzecznych z przepisami prawa
naruszony został interes publiczny. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy określonymi
działaniami dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, względnie, gdy wywołują one na
rynku niekorzystne zjawiska1. Ingerencja Prezesa Urzędu uzasadniona jest tylko wówczas,
gdy służy ochronie tak pojętej konkurencji lub interesu konsumentów. Celem ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów nie jest więc ochrona prywatnoprawnego interesu
przedsiębiorcy, bądź konsumenta.
W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów brak jest definicji ustawowej mówiącej o
tym, co należy rozumieć pod pojęciem interesu publicznoprawnego. Dlatego też kryterium
dokonywania oceny, czy w danej sprawie został naruszony interes publicznoprawny jest
nieostre. Jednakże na tle dotychczasowego orzecznictwa antymonopolowego, wykształconego
1

Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 24 października 1991r., sygn. akt XV Amr 8/90.
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co prawda w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, ale zachowującego swoją aktualność również obecnie, utrwalił się pogląd, iż
naruszenie interesu publicznoprawnego ma miejsce wówczas, gdy działaniami, będącymi
przedmiotem postępowania, zagrożony jest interes ogólnospołeczny, co może mieć miejsce
m.in. wówczas, gdy skutkiem określonych zachowań ocenianych, jako sprzeczne z
przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dotknięty jest szerszy krąg
uczestników rynku2.
Wskazówki, co do tego, jak należy interpretować pojęcie „interesu publicznego”, wynikają
także z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2001 r.3 W przedmiotowym wyroku Sąd
uznał, iż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma służyć ochronie interesu
ogólnospołecznego (publicznego) polegającego na zapewnieniu właściwych warunków
funkcjonowania rynku gospodarczego, tj. prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w
warunkach konkurencji oraz możliwości swobodnego podejmowania decyzji, co do
warunków prowadzenia tej działalności. Rynek taki może jednak funkcjonować prawidłowo
tylko, jeśli są zapewnione warunki powstania i rozwoju konkurencji. Jedynie w warunkach
niezakłóconej konkurencji przedsiębiorcy i konsumenci mają gwarancję realizacji
konstytucyjnej wolności gospodarczej i ochrony swoich praw. Istotą bowiem konkurencji jest
współzawodnictwo przedsiębiorców w celu uzyskania przewagi na rynku, pozwalającej na
osiągnięcie maksymalnych korzyści ekonomicznych ze sprzedaży towarów i usług oraz
maksymalne zaspokojenie potrzeb konsumentów przy jak najniższej cenie. O powyższym
decyduje wolne i nieskrępowane działanie mechanizmów rynkowych, w tym możliwość
swobodnego podejmowania decyzji. Tym samym, jak już zauważono powyżej, ustawa o
ochronie konkurencji i konsumentów chroni konkurencję, jako zjawisko o charakterze
instytucjonalnym. Za zagrożenie lub naruszenie konkurencji w tym rozumieniu należy uznać
więc takie działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu uczestników rynku
gospodarczego, a więc, gdy dotyczą konkurencji rozumianej nie jako sytuacja pojedynczego
przedsiębiorcy (konsumenta), lecz jako zjawisko charakteryzujące funkcjonowanie
gospodarki. W takich przypadkach, gdy wystąpi zagrożenie dla konkurencji, o jakim mowa
powyżej, ingerencja organu antymonopolowego jest uzasadniona.
Należy ponadto wskazać, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 lutego 2004 r. 4 orzekł, iż
naruszenie indywidualnego interesu nie wyklucza dopuszczalności równoczesnego uznania,
że dochodzi do naruszenia interesu zbiorowego „jeżeli indywidualne pogwałcenie przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mogłoby w jakikolwiek sposób prowadzić do
ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywołują lub mogą
wywoływać zakazane skutki na terytorium R.P.”. Z kolei Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 16 listopada 2005 r.5 wskazał, iż dla
stwierdzenia zagrożenia interesu publicznego wystarczające jest dowolne nadużycie siły
rynkowej w relacjach ze słabszymi uczestnikami rynku, ponieważ sam fakt nadużycia
posiadanej pozycji dominującej na rynku, narusza ten interes. Dobrem chronionym jest
bowiem samo istnienie konkurencji jako takiej, w związku z czym interes publiczny zostaje
naruszony, gdy badana praktyka oddziałuje i narusza samo zjawisko konkurencji, nawet, gdy
negatywny, odczuwalny skutek, jest rezultatem działań skierowanych przeciwko jednemu lub
niewielkiej liczbie konkurujących przedsiębiorców.

E.Modzelewska-Wąchal, „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Wyd. Twigger.
Warszawa 2002 r.
3
Sygn. akt I CKN 1217/98.
4
Sygn. akt III SK 2/04.
5
Sygn. akt XVII Ama 97/04.
2
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Trzeba także uwzględnić wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2003 r., 6 w którym
uznano za dopuszczalne i uzasadnione wszczęcie postępowania antymonopolowego, gdy
pokrzywdzonym jest bezpośrednio jeden podmiot. Należy mieć bowiem na względzie, iż
orzeczenie w takiej sprawie będzie pełniło funkcję prewencyjną i służyło ochronie
nieograniczonej liczby kolejnych, potencjalnych konsumentów i kontrahentów. Należy
przywołać także wyrok z dnia 5 czerwca 2008 r.,7 w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż
naruszenie interesu publicznoprawnego ma miejsce nie tylko wówczas gdy skutkami działań
sprzecznych z ustawą dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, ale także gdy działania te
wywołały na rynku inne niekorzystne zjawiska, tj. nie jest istotne czy dotyczyły konkretnego
przedsiębiorcy.
Nie sposób nie zwrócić uwagi także na linię orzeczniczą, która kreuje nawet nieco
łagodniejsze kryteria oceny problemu wystąpienia interesu publicznego uzasadniającego
ingerencję organu antymonopolowego. Utożsamia ona bowiem interes publiczny z
naruszeniem konkurencji lub wywołaniem a nawet możliwością wywołania na rynku
niekorzystnych skutków. Linia ta wywodzi się z orzeczeń wydawanych na gruncie ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080 ze zm.), jednakże została potwierdzona w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
5 czerwca 2008 r. w sprawie III SK 40/07 i nabiera coraz większego znaczenia poprzez
kolejne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla przykładu można tu
przytoczyć konkluzję wyroku SOKiK z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie XVII Ama
97/04, która wyjaśnia, że interes publiczny występuje ,,gdy badana praktyka oddziałuje i
narusza samo zjawisko konkurencji, nawet jeżeli ten negatywny wpływ jest rezultatem
działań skierowanych tylko przeciw jednemu lub niewielkiej liczbie konkurujących
przedsiębiorców”.
W tak rozumiany „interes publiczny” wpisuje się rozumienie konkurencji jako „mechanizmu
(procesu) sterującego zachowaniami uczestników rynków”. Sąd Najwyższy stwierdził
bowiem, że „ustawa chroni konkurencję, jako mechanizm regulujący sposób funkcjonowania
gospodarki, czyni to w interesie publicznym”. Dlatego „pojęcie interesu publicznego należy
interpretować przez pryzmat aksjologii ustawodawstwa antymonopolowego”, a nie „w sposób
wąski i mechaniczny”. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni bowiem
istnienie mechanizmu konkurencji, jako optymalnego sposobu podziału dóbr w społecznej
gospodarce rynkowej, zatem każde działanie wymierzone w ten mechanizm, godzi w interes
publiczny (wyrok SN III SK 40/07).
Kontynuując ocenę słuszności przedstawionej wyżej „konkurencyjnej”, ale zyskującej
przewagę linii orzeczniczej, należy wskazać, że zgodnie art. 1 ust. 1 u.o.k.k. dobrem
chronionym obok instytucji konkurencji i interesów przedsiębiorców są także interesy
konsumentów. Ochrona tychże interesów przebiega dwutorowo, tj. bezpośrednio - przez
przeciwdziałanie wymierzonym w te interesy praktykom ograniczającym konkurencję i
naruszającym zbiorowe interesy konsumentów i pośrednio - przez ochronę konkurencji.
Silna konkurencja jest korzystna dla rozwoju gospodarczego, prowadzi do obniżenia cen
towarów oferowanych na rynku, sprzyja bardziej efektywnemu rozdziałowi środków
produkcji, przyczynia się do wzrostu efektywności produkcji. W konsekwencji jest korzystna
także dla konsumentów.8

6

Sygn. akt I CKN 504/01.
Sygn. akt III SK 40/07.
8
P. Mikłaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii
Europejskiej, Wolters Kluwer business 2008, s. 31.
7
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Ekonomiczne cele ochrony konkurencji przebijają się również w wypowiedziach i
dokumentach polityki ochrony konkurencji oraz w piśmiennictwie i uznawane są nawet jako
kryterium „podstawowe”9. Należy zatem przyjąć, że także w Polsce konkurencja powinna być
chroniona dlatego, że zapewnia najwyższy możliwy poziom dobrobytu (zaspokojenia
interesów) konsumentów.
Sprawa niniejsza dotyczy zarzutu zawarcia porozumienia polegającego na uzgadnianiu
warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i recertyfikacji w zakresie cen oraz
polegającego na podmiotowym podziale rynku w zakresie alokacji klientów.
Stawiane zarówno IMQ jak i Dekrze zarzuty naruszenia art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 u.o.k.k.,
sprowadzające się do takich kategorii rynkowych jak ceny oraz podziału rynku i alokacji
klientów uzasadniają twierdzenie, iż potencjalnie negatywne skutki dla rozwoju i ochrony
konkurencji, ograniczające tą konkurencję na krajowym rynku certyfikacji, uzasadniały
wszczęcie i prowadzenie niniejszego postępowania antymonopolowego.
3.4. Strony postępowania jako przedsiębiorcy
Zgodnie z art. 4 pkt 1 u.o.k.k., pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć przedsiębiorcę w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast art. 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej dalej również „u.s.d.g.” (j.t.
Dz. U. 2016, poz. 1829 z późn. zm.), definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową
działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i
eksploatacja zasobów naturalnych, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób
zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 tej ustawy jest osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą.
Dekra
Do oceny legitymacji materialnej (czyli zdolności do bycia strona w prowadzonym przez
Prezesa Urzędu postępowaniu antymonopolowym) zastosowanie wprost posiada art. 14 ust. 1
u.s.d.g., zgodnie z którym przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu
złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dekra Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest spółką prawa handlowego i
prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000010810 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
A zatem - w świetle powyższego – Dekra jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1
u.o.k.k.
IMQ
Zgodnie z art. 48 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej „TFUE”) Ograniczenia
swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium
innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten
obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli
9

(M. Szydło, Łączenie się spółek akcyjnych a regulacja antymonopolowa, PPH 2005, Nr 5, s. 27; D.
Miąsik, Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Zakamycze 2004, s. 431).
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danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa
Członkowskiego.
Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości
obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak
również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu
artykułu 54 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa
przyjmującego dla własnych obywateli.
Stosownie do art. 54 TFUE, „(…) spółki założone zgodnie z ustawodawstwem Państwa
Członkowskiego i mające swoją statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo
wewnątrz Unii są traktowane jak osoby fizyczne mające obywatelstwo Państwa
Członkowskiego. Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także
spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych,
których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków.
Jak wskazano wyżej, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów odwołuje się przy
określeniu definicji legalnej przedsiębiorcy do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa ta (tj. u.s.d.g.) zgodnie z jej art. 1 reguluje podejmowanie, wykonywanie i
zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania
organów administracji publicznej w tym zakresie. W świetle art. 13 ust. 1 tej ustawy osoby
zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości
na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych
zasadach, jak obywatele polscy.
Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 3 u.s.d.g., zgodnie z
którym przedsiębiorcą zagranicznym jest m.in. osoba zagraniczna wykonującą działalność
gospodarczą za granicą. Osoba ta, jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów może
rozszerzyć zakres terytorialny prowadzonej w kraju swego pochodzenia działalności
gospodarczej poprzez podjęcie działalności gospodarczej w Polsce. W tym celu
przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć jeden lub
więcej oddziałów (art. 85 ust. 1 u.s.d.g.) lub też działać w formie przedstawicielstwa (art. 93
u.s.d.g.).
Zgodnie zaś z art. 85 ust. 1 u.s.d.g. dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile
ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis art. 85 ust. 1 u.s.d.g. statuuje zasadę wzajemności, która oznacza, że przedsiębiorcy
zagraniczni mogą być dopuszczeni do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na
takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy na terytorium państwa, w którym siedzibę
ma dany przedsiębiorca zagraniczny. Wynika stąd, że podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych pochodzących z
różnych państw może odbywać się na warunkach zróżnicowanych. Zasada wzajemności może
zostać wyłączona przez ratyfikowane umowy międzynarodowe.
Zauważyć jednak należy, iż działanie zasady wzajemności jest bezprzedmiotowe w stosunku
do przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przepis ten jest konsekwencją uzyskania przez
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Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. W odniesieniu do tych
przedsiębiorców zastosowanie znajduje zasada równego traktowania.
Podkreślić zatem należy, iż – jak ustalono to w pkt 2.1. niniejszej Decyzji, Istituto Italiano del
Marchio di Qualita SPA z siedzibą w Mediolanie jest przedsiębiorcą wg prawa włoskiego,
wpisanym do Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricultura di Milano (tj.
włoskiego Rejestru Przedsiębiorstw – Izby Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w
Mediolanie). Według prawa włoskiego rejestr przedsiębiorców we Włoszech prowadzi
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricultura, tj. Izby Handlu Przemysłu
Rzemiosła i Rolnictwa (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) . Oddziały tej
instytucji zakładane są w większych miastach (podobnie jak polskich Sądów Gospodarczych
Krajowego Rejestru Sądowego). Zgodnie z prawem włoskim, właściwym dla przedsiębiorcy,
mającego swoją siedzibę w Mediolanie (Milano – Mi) jest więc Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricultura di Milano, tj. Izby Handlu Przemysłu Rzemiosła i
Rolnictwa w Mediolanie.
Jedynie dla uporządkowania informacji odnośnie statusu formalno-prawnego IMQ w Polsce
należy przypomnieć, iż na terenie Polski IMQ działało do 11 lutego 2016 r. poprzez
Przedstawicielstwo. Zgodnie z art. 93 – 96 u.s.d.g. przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć
przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres działania
przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy
i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do
rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra
właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw
gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wydruk z rejestru
przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Ministra Gospodarki,
wskazuje na ustanowienie przedstawicielstwa IMQ w Polsce, w osobie C.L.P.[ochrona
danych osobowych],zaś jako siedzibę tegoż Przedstawicielstwa wskazywał ul.
Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków (nr wpisu 136/R, kolejność wpisu 849).
Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej pojęcia
przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. W piśmiennictwie wskazuje się, że forma
przedstawicielstwa przeznaczona jest głównie dla sytuacji, gdy działalność podmiotu
zagranicznego na obszarze Polski miałaby być prowadzona bezpośrednio w jego imieniu i na
jego rzecz, stanowiąc zawsze integralny element szerszej struktury organizacyjno-prawnej i
funkcjonalnej tego podmiotu. Podmiotem prowadzącym działalność w formie
przedstawicielstwa będzie przedsiębiorca zagraniczny, zaś status przedstawicielstwa określa
się w doktrynie poprzez powiązanie go ze statusem samego przedsiębiorcy. Jak wskazuje
Małgorzata Sieradzka: „(…) przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest prawnie
niesamodzielną, podporządkowaną w całym zakresie swojej działalności jednostką
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie reklamy i promocji w imieniu i na rzecz
przedsiębiorcy zagranicznego”10.. Podobnie rzecz ujmuje Emilia Wieczorek stwierdzając, iż
„Najogólniej można powiedzieć, że przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego oznacza
wewnętrzną jednostkę tego przedsiębiorcy umocowaną do prowadzenia działalności w Polsce
jedynie w zakresie reklamy i promocji.”11 O zasadności poglądu odnośnie głębokiej integracji
Przedstawicielstwa z Przedsiębiorcą świadczył w niniejszej sprawie m.in. fakt kształtu
składanych ofert na certyfikację (nie wynikało z nich, aby składał je podmiot odrębny od
IMQ) jak również zapisy umów o pracę, zawartych przez Przedstawiciela IMG w Polsce z z
10
11

Małgorzata Sieradzka, Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kom. do art. 93
Emilia Wieczorek, Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kom. do art. 93.
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pracownikami. Oznaczenie pracodawcy w tych umowach jest następujące: „IMQ S.P.A.
Przedstawicielstwo w Polsce”.
Począwszy od 9 września 2015 r. IMQ utworzyła w Polsce spółkę prawa handlowego, której
jest 100% udziałowcem tj. IMQ Polska sp. z o.o. Spółka ta została wpisana do KRS pod nr
0000578294 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia. Przedmiotem działalności ww.
spółki jest działalność certyfikacyjna.
W związku z utworzeniem spółki prawa handlowego pod firmą: IMQ Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, IMQ zaprzestało działalności na terenie Polski poprzez
Przedstawicielstwo, które decyzją Ministra Rozwoju z dnia 12 lutego 2016 roku wykreślone
zostało z dniem 11 lutego 2016 roku z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych. Jak jednak wynika z pisma IMQ z dnia 7 lipca 2017 r., obecnie IMQ
bezpośrednio prowadzi na terenie Polski jedynie marginalnie swoją działalność (bezpośrednia
działalność odnosi się jedynie do 3-4 klientów), zaś w pozostałym zakresie działa za
pośrednictwem spółki ze 100% kapitałem IMQ, tj. spółki IMQ Polska sp. z o.o.
IMQ należy zatem traktować jako przedsiębiorcę dopuszczonego do działania na terenie
Włoch na podstawie przepisów prawa włoskiego oraz wpisanego do właściwego rejestru.
Skoro tak, to mając na uwadze zasadę równego traktowania IMQ musi być uznane również za
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a
skoro tak, to jest on przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 u.o.k.k.
Powyższe oznacza, iż przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odnoszą
się wprost do obu Przedsiębiorców.
3.5. Rynek właściwy
Działania przedsiębiorców, stanowiące praktykę ograniczającą konkurencję, ujawniają się na
określonym rynku - rynku właściwym. Rynek właściwy określa płaszczyznę
współzawodnictwa konkurentów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej12.
Ustalenie rynku właściwego w danej sprawie ma zatem znaczenie dla prawidłowego
stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wyznaczenie rynku
właściwego dla oceny skutków działań potencjalnie antykonkurencyjnych, konieczne jest z
trzech powodów:
- dlatego, że antykonkurencyjne działania przedsiębiorców nie odbywają się na rynku w
ogóle, ale zawsze dokonują się na rynkach konkretnych;
- dlatego, że także skutki tych działań występują zawsze na rynkach konkretnych;
- wreszcie dlatego, że ustalenie rynku właściwego w danej sprawie niezbędne jest dla
ustalenia faktycznej siły rynkowej konkretnego przedsiębiorcy (lub przedsiębiorców), którzy
stosują praktyki ograniczające konkurencję13.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 4 pkt 9 definiuje rynek właściwy, jako
rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość,
są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze
względu na rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów,
znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Natomiast
pod pojęciem towaru należy rozumieć zgodnie z art. 4 pkt 7 u.o.k.k. zarówno rzeczy, jak i
energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane.
12

Wyrok SOKiK z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt XVII Ama 19/01, Dz. Urz. UOKiK 2003/2/260.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, pod red. Tadeusza Skocznego, wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2009, s. 208
13
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Zawarta w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów definicja rynku właściwego
wyznacza dwa jego wymiary:
- wymiar towarowy (rynek właściwy produktowo) oraz
- wymiar geograficzny (rynek właściwy terytorialnie).
Pojęcie rynku właściwego produktowo odnosi się do wszystkich towarów jednego rodzaju,
które ze względu na swoje szczególne właściwości odróżniają się od innych towarów w taki
sposób, że nie istnieje możliwość dowolnej ich zamiany. Wynika stąd, że rynek właściwy
produktowo obejmuje wszystkie towary, które służą zaspokajaniu tych samych potrzeb
nabywców, mają zbliżone właściwości, podobne ceny i reprezentują podobny poziom
jakości14.
Natomiast wyznaczenie geograficznego aspektu rynku właściwego oznacza zidentyfikowanie
obszaru, na którym warunki konkurencji dotyczące danego towaru i jego substytutów są
jednakowe dla wszystkich konkurentów – tj. warunki konkurencji są dostatecznie jednorodne
– i który można odróżnić od innych obszarów.
Zdaniem Prezesa Urzędu, stwierdzone w pkt I i II sentencji niniejszej decyzji Porozumienie,
zostało zawarte na krajowym rynku świadczenia usług certyfikacji.
1) Rynek właściwy w ujęciu produktowym
Prezes Urzędu uznał, że w niniejszej sprawie rynkiem właściwym w ujęciu produktowym jest
rynek świadczenia usług certyfikacji, obejmujący zarówno certyfikaty akredytowane jak i
nieakredytowane. Wskazać wypada, iż wprawdzie certyfikaty wydawane przez jednostki
akredytowane mogą mieć większą wartość (jako pochodzące z bardziej zaufanego źródła), zaś
sami uczestnicy Porozumienia są jednostkami akredytowanymi, to jednak co do zasady
świadczenie usług w zakresie certyfikacji nie jest licencjonowane i nie wymaga specjalnych
pozwoleń. Prezes Urzędu nie przesądza jednoznacznie kwestii dotyczącej oceny
substytucyjności obu rodzajów certyfikatów wskazując, iż w niniejszej sprawie kwestia ta nie
ma większego znaczenia.
Uczestnikami rynku po stronie popytowej, a więc odbiorcami ww. usług są jednostki
zainteresowane uzyskaniem certyfikatów, zarówno akredytowanych,jak i nieakredytowanych.
Po stronie podażowej omawianego rynku świadczy usługi co najmniej kilkadziesięciu
przedsiębiorców, wydających przedmiotowe certyfikaty lub świadczących usługi
recertyfikacji, w tym przedsiębiorcy Dekra i IMQ.
Jak wskazano to już w pkt. 2.2. niniejszej Decyzji, Certyfikacja Systemu Zarządzania to
procedura, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela
pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. Usługa certyfikacji oraz czynności
pochodne (tzw. recertyfikacja, audity) niewątpliwie spełniają przesłanki z art. 4 pkt 7 u.o.k.k.
do uznania ich za towary w rozumieniu ww. definicji legalnej.
Certyfikacja (np. systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, zarządzania
środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001, itd.) wchodzi w szerszy zakres czynności
związanych z oceną zgodności.

E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, TWIGGER,
Warszawa 2002, s. 49.
14
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Certyfikat jest zatem dokumentem przyznawanym podmiotom, które pozytywnie przejdą
proces certyfikacji lub certyfikacji ponownej (tzw. recertyfikacji), czyli odnowienia
certyfikatu. Proces certyfikacji i recertyfikacji prowadzony jest w oparciu o tzw. dokument
odniesienia i udokumentowaną metodykę oceny zgodności z dokumentem odniesienia.
Dokumenty odniesienia są zwykle dokumentami normatywnymi, opracowanymi przez
niezależne organizacje np. ISO (ang. International Organization for Standardization) lub
określone organizacje branżowe.
Jak wskazano to już w pkt 2.2. niniejszej Decyzji, podstawowym elementem procesu
certyfikacji jest audit (czasem stosuje się pisownię „audyt”, jednakże dla systemów
zarządzania najczęściej przyjęło się używanie określenia „audit”). Audit jest zaplanowanym
działaniem osoby (lub osób) niezależnej od audytowanego, polegającym na porównaniu stanu
faktycznego z wymaganiami dokumentu odniesienia. W przypadku certyfikacji (lub
recertyfikacji, nadzoru) udokumentowane wyniki auditu stanowią podstawę dla decyzji o
wydaniu, utrzymaniu, zawieszeniu lub wycofaniu certyfikacji.
Pomimo braku prawnego przymusu posiadania certyfikatów, to jednak ich posiadanie przez
organizację niewątpliwie ułatwia prowadzenie działalności na danym rynku. Przeprowadzenie
certyfikacji przez organizację niezależną od certyfikowanego, zwiększa prawdopodobieństwo
realnego spełnienia przez certyfikowaną organizację wymagań dokumentu odniesienia (np.
ISO 9001, ISO 14001), który widnieje na certyfikacie. Obok powszechnie rozpoznawanych
dokumentów odniesienia do certyfikacji oraz odpowiadających im programów certyfikacji,
istnieje na rynku szereg prywatnych systemów certyfikacji. W ramach tych programów
certyfikacji przyznawane są różnego rodzaju certyfikaty, wyróżnienia lub nagrody.
Przykładami mogą być m.in. takie certyfikaty, nagrody jak: „Jakość Roku”, „Jakość obsługi”,
„Najwyższa jakość”, które przyznawane są przez szereg organizacji.
Co do zasady można dokonać segmentacji wydawanych certyfikatów, w tym certyfikatów
systemów zarządzania ze względu na ich rodzaj i przeznaczenie, np.:
- certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
- certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001
- certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN 18001 lub OHSAS 18001
- certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
Natomiast wśród certyfikatów nieakredytowanych można wskazać certyfikaty takie jak:
-

Rzetelna firma
Jakość roku
Laur zaufania
Przedsiębiorstwo Fair Play
Firma przyjazna Klientowi
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
Certyfikat Pewny Kontrahent
Firma wiarygodna finansowo.15

Jak już to wskazano wyżej, świadczenie usług w zakresie certyfikacji nie jest licencjonowane
i nie wymaga specjalnych pozwoleń. Innymi słowy, to od klienta zależy uznanie danego
podmiotu za wiarygodny i spełniający jego potrzeby. Natomiast instytucje certyfikujące, czy
też potwierdzające zgodność z danym dokumentem odniesienia, mogą ale nie muszą
poddawać się tzw. akredytacji przez powołane do tego w każdym kraju Unii Europejskiej
15

Za: Najlepsze certyfikaty dla firm, Gazeta Finansowa, 7 – 13 listopada 2014 r., s. 33.
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jednostki akredytacyjne, takie jak np. Polskie Centrum Akredytacji (dalej: „PCA”). System
akredytacji prowadzony przez PCA jest dostępny dla wszystkich jednostek oceniających
zgodność - niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek
organizacji lub grupie organizacji, a udział w nim jest dobrowolny. PCA prowadzi obecnie
procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami
wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami
certyfikującymi wyroby, systemy zarządzania i osoby, weryfikatorami EMAS,
weryfikatorami GHG, organizatorami badań biegłości.
Warto również podkreślić, że akredytacje (takie jak wydawana przez PCA) są wzajemnie
uznawane w Unii Europejskiej na podstawie tzw. „EA Multilateral Agreement”16. Oznacza to,
że akredytacje z krajów sygnatariuszy (kraje członkowskie i stowarzyszone) muszą być
wzajemnie uznawane. W związku z powyższym działalność certyfikacyjną w Polsce
prowadzą również podmioty niezarejestrowane według polskich przepisów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej, a eksportujące swoją usługę z terenu innego kraju
Unii (np. AFNOR, SQS, KIWA). Posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji np. PCA
ma na celu uwiarygodnienie prowadzonych przez daną jednostkę certyfikującą kompetencji
do certyfikacji wybranego programu certyfikacji np. ISO 9001. Podkreślenia wymaga jednak,
iż brak takiej akredytacji nie wyklucza jednak możliwości prowadzenia działalności
certyfikacyjnej. W konsekwencji, na rynku działa duża liczba podmiotów prowadzących
działalność certyfikacyjną bez posiadania akredytacji, opierających się na własnej renomie i
wydających nieakredytowane certyfikaty. Ich występowanie jest możliwe dzięki
dobrowolności certyfikacji w obszarze systemów zarządzania. To czy dany certyfikat zostanie
zaakceptowany przez rynek, jest wynikiem rynkowych potrzeb i oceny samego rynku.
Charakterystyczna dla systemu certyfikacji jest wspomniana wcześniej dobrowolność
przystąpienia danej instytucji certyfikującej do systemu akredytacji (np. PCA lub innego).
Oznacza to w praktyce swobodę prowadzenia działalności certyfikacyjnej. Do niedawna
renomowane jednostki certyfikacyjne prowadziły działalność certyfikacyjną jednocześnie
akredytowaną i nieakredytowaną. Działo się tak ze względu na to, że renoma jednostki była
dla klienta i jego potrzeb (wizerunku zewnętrznego) wystarczającym gwarantem
wiarygodności. Zostało to zmienione regulacjami w zakresie akredytacji, w wyniku których
jednostka certyfikująca akredytowana w danym zakresie nie może w tym samym zakresie
prowadzić certyfikacji nieakredytowanej. W konsekwencji musi wybrać, czy będzie działała
na rynku jako akredytowana jednostka certyfikująca, czy też jako nieakredytowana.
Należy ponadto zauważyć, że większość certyfikatów nie jest w żaden sposób ograniczona
terytorialnie, a część z nich dodatkowo nie jest ograniczona czasowo. Wymaga jednak
podkreślenia, iż jednostki certyfikujące, które uzyskały akredytację np. PCA w jednym bądź
wielu programach certyfikacji systemów zarządzania np. ISO 9001 – zarządzanie jakością,
ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe, PN-EN 18001 – zarządzanie bezpieczeństwem i
higieną pracy, ISO 22000 – zarządzanie bezpieczeństwem produkcji żywności, czy też ISO
27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji, są zobowiązane poddawać się kontrolom i
nadzorowi z ramienia PCA w zakresie posiadania kompetencji do prowadzenia certyfikacji.
Inne, certyfikaty jak na przykład Certyfikat „Pewny kontrahent”, „Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej”, „Firma Wiarygodna Finansowo”, „Firma Przyjazna Klientowi’, „Jakość roku”,
„Laur Zaufania”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Rzetelna firma”17 nie podlegają nadzorowi
PCA w zakresie kompetencji. W ich przypadku sposób przeprowadzania auditów, oceny i
odnowienia (recertyfikacji) certyfikatów określają wewnętrzne regulaminy. Należy także
16
17

Zob. więcej: http://www.european-accreditation.org/the-mla
Za: Najlepsze certyfikaty dla firm, Gazeta Finansowa, 7 – 13 listopada 2014 r., s. 33.
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zauważyć, że podmioty certyfikujące, które nie posiadają żadnej akredytacji (np. wydanej
przez PCA) funkcjonują także w obszarze certyfikacji ISO lub innych rozpoznawalnych na
świecie norm. Bazują one tylko i wyłączenie na własnej renomie i wypracowanej pozycji
rynkowej.
Zdaniem Prezesa Urzędu, niezasadna byłaby dalsza segmentacja tego rynku na poszczególne
(pojedyncze) certyfikaty (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, itd.), ponieważ mogłoby to
spowodować sztuczne podzielenie zarzutu odnoszącego się do jednej praktyki obejmującej
swym zasięgiem kilka kategorii produktów, których wspólnym mianownikiem jest
przynależność do grupy certyfikatów systemów zarzadzania.
W ocenie Prezesa Urzędu, całokształt przedstawionych powyżej okoliczności przemawia za
określeniem rynku właściwego w wymiarze produktowym, jako rynku świadczenia usług
certyfikacji. Powyższa ocena dotyczy obu stawianych Przedsiębiorcom zarzutów,
albowiem zarówno ustalanie cen jak i podział rynku dotyczył tych samych towarów, tj.
usług certyfikacji.
2) Rynek właściwy w ujęciu geograficznym
Analizując okoliczności niniejszej sprawy Prezes Urzędu doszedł do przekonania, że rynek,
na którym zawarto Porozumienie ma wymiar krajowy.
W ocenie Prezesa Urzędu za krajowym wymiarem tego rynku przemawia fakt, iż podmioty
oferujące certyfikację, jak i recertyfikację (czyli odnowienie certyfikatu), świadczą usługi na
terenie całego kraju. Każdy podmiot działający na tym rynku ma stronę internetową i przez to
dostęp do każdego potencjalnego klienta. Usługa certyfikacji nie wymaga żadnych zasobów,
których relokacja uniemożliwiałaby powadzenie działalności poza siedzibą. Działania
jednostki po otrzymaniu zlecenia polegają na przeglądzie dokumentacji oraz wizytach
(auditach) w miejscu prowadzenia działalności przez klienta i wydaniu decyzji w dowolnym
miejscu. Dostępne środki komunikacji elektronicznej powodują, że prowadzenie działalności
certyfikacyjnej możliwe jest w każdym miejscu i dostarczenie usługi możliwe jest de facto w
każdej lokalizacji na terenie kraju.Za przyjęciem rynku krajowego przemawia również fakt,
że na terenie całego kraju przedsiębiorcy mają jednolite warunki konkurowania.
Ustawodawca nie przewidział reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej w tym
zakresie, a bariery wejścia na rynek są znikome.
Prezes Urzędu uznał, że rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym, na którym zostało
zawarte przedmiotowe Porozumienie, zarówno w zakresie ustalania cen jak i podziału
rynku, oraz rynkiem właściwym, na którym nastąpiło ograniczenie konkurencji jest
obszar Polski.
Mając na uwadze powyższe, w niniejszej sprawie rynkiem właściwym, na którym doszło do
zawarcia antykonkurencyjnego Porozumienia oraz ograniczenia konkurencji, jest krajowy
rynek świadczenia usług certyfikacji.
Jednocześnie w ocenie Prezesa Urzędu rynek właściwy w ujęciu geograficznym nie jest
szerszy, niż rynek krajowy. Specyfika usług certyfikacji wymaga kontaktu z polskimi
klientami i dokładnego zrozumienia zarówno sposobu ich funkcjonowania jak również
oczekiwań kierowanych pod adresem jednostek certyfikujących, co oznacza m. in.
koniecznośc posiadania na terytorium Polski odpowiednich zasobów organizacyjnych, w tym
pracowników. Uwagę w tym kontekście zwraca tendencja do działania na obszarze Polski
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przedsiębiorców zagranicznych poprzez przedstawicielstawa lub oddziały (spółki zależne), co
wydaje się podyktowane koniecznoscią dostosowania się do lokalnej specyfiki tego rynku.
Przykładem takiego podejścia jest opisana w pkt. 2.1. charakterystyka organizacji
świadczenia usług certyfikacji na terenie Polski przez IMQ, które początkowo prowadziło, do
11 lutego 2016 r., działalność w formie przedstawicielstwa, a następnie w formie spółki
zależnej: IMQ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
Rozpatrując kwestie rynku właściwego w niniejszej sprawie należy zarazem stwierdzić, że
zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym wielokrotnie w orzecznictwie w sprawach porozumień
ograniczających konkurencję, ewentualne uchybienia w zakresie określenia rynku i błędne
przyjęcie udziału rynkowego nie mają zasadniczego znaczenia dla treści rozstrzygnięcia18.
Definiowanie rynku właściwego w tych sprawach nie wymaga takiego stopnia precyzji, jaki
konieczny jest przy rozpatrywaniu spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej lub
koncentracji przedsiębiorców, gdzie udziały rynkowe stron mają istotne znaczenie. Dokładne
wyznaczenie rynku właściwego w sprawach dotyczących antykonkurencyjnych porozumień
jest niezbędne wtedy, gdy należy poddać analizie skutki takiego porozumienia 19. W sytuacji
kiedy da się stwierdzić, iż dane porozumienie ma na celu ograniczenie konkurencji, nie
istnieje potrzeba brania pod uwagę konkretnych skutków, jakie to porozumienie wywołuje na
danym rynku20.
3.6. Naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję wskazanego w art. 6
ust. 1 pkt 1 i pkt 3 u.o.k.k.
Przesłanki naruszenia
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k. zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na
rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i
innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów.
Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k. zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na
rynku właściwym, polegające w szczególności na podziale rynków zbytu lub zakupu.
Definicję legalną porozumienia zawiera art. 4 pkt 5 u.o.k.k. stanowiący, iż przez
porozumienie rozumie się:
a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz
między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub
ich związki,
c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.
Z orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednoznacznie wynika, iż zakaz
porozumień ograniczających konkurencję obejmuje wszelkie formy koordynacji działań
między przedsiębiorcami, które w sposób celowy prowadzą, w wyniku praktycznej
współpracy, do wyeliminowania konkurencji oraz ryzyka gospodarczego, i które powodują
18

wyrok SOKiK z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. akt XVII Ama 98/06, Dz. Urz. UOKiK 2007/2/22; wyrok
SOKiK z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt XVII Ama 53/07, Dz. Urz. UOKiK 2008/4/37.
19
R. Whish, Competition Law, Oxford University Press, London 2009, s. 27.
20
decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 grudnia 2009 r., nr DOK-7/09, www.uokik.gov.pl.
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powstawanie warunków rynkowych sprzecznych z regułami wolnej konkurencji 21 „Istotą
porozumień cenowych jest koordynacja zachowań przedsiębiorców nie w drodze nałożenia
prawnie wiążącego obowiązku, lecz przez świadome wskazanie sposobu współdziałania,
którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Takie zachowanie przedsiębiorców
pozwala na wyeliminowanie ich niepewności co do przebiegu procesów rynkowych i
warunków działania konkurentów, która to niepewność jest podstawą działania konkurencji.
Do wykazania istnienia porozumienia ograniczającego konkurencję nie jest konieczne
istnienie sformalizowanej umowy, wystarczające jest ustalenie, że nastąpiła świadoma
koordynacja zachowań przedsiębiorców i przyjęcie sposobu współdziałania, którego skutkiem
jest ograniczenie konkurencji22
W świetle powyższego porozumienie to zarówno umowa, stanowiąca dowód materialny i
bezpośredni na jej zawarcie, jak i uzgodnienia dokonane także w innej formie tj. w
szczególności poprzez faktyczną współpracę, które w orzecznictwie i doktrynie określa się
jako „praktyki uzgodnione”. Praktykami uzgodnionymi może być wszelka koordynacja
zachowań przedsiębiorstw oparta nie na umowach, ale na praktycznej kooperacji w celu
świadomego zastąpienia niedozwoloną współpracą ryzyka wynikającego z konkurencji.
Wyodrębnienie praktyk uzgodnionych jako odrębnej formy zakazanej współpracy ma na celu
poddanie zakazowi takich zachowań przedsiębiorstw, które wprawdzie nie wyczerpują
znamion formalnego porozumienia, ale wskazują na praktyczną formę koordynacji działań
przedsiębiorstw na rynku i pozbawiają te działania „spontaniczności” w zakresie reakcji na
posunięcia konkurentów. W wyroku z dnia 8 października 2010 r. w sprawie Shunk GmbH
przeciwko Komisji 23Europejski Sąd Pierwszej Instancji zwrócił uwagę, że „kryteria w
zakresie spornej koordynacji i współpracy określone w orzecznictwie, dalekie od wymagania
opracowania rzeczywistego „planu”, powinny być interpretowane w duchu postanowień
Traktatu dotyczących konkurencji, zgodnie z którymi każdy podmiot gospodarczy winien
określać w sposób autonomiczny politykę, jaką zamierza realizować na wspólnym rynku. O
ile jest prawdą, że wymóg autonomii nie wyłącza prawa podmiotów gospodarczych do
przystosowywania się w sprawny sposób do postępowania konkurentów, które dostrzegają lub
którego się spodziewają, o tyle jednak, zdecydowanie sprzeciwia się on wszelkim kontaktom
między tymi podmiotami gospodarczymi, tak bezpośrednim, jak i pośrednim, które miałyby na
celu lub skutkowałyby bądź wywieraniem wpływu na postępowanie aktualnego lub
potencjalnego konkurenta na rynku, bądź ujawnieniem temu konkurentowi postępowania,
które one same zdecydowały lub planują realizować na rynku” (przytoczony wyżej wyrok z
dnia 8 października 2010 r. w sprawie Schunk GmbH). W sprawie tej cel bezpośredni
kontaktów między członkami kartelu wskazywał na bezprawne uzgodnienia w rozumieniu
przytoczonego orzecznictwa.
Zatem, kwalifikując działania przedsiębiorców jako naruszające zakaz z art. 6 ust.1 pkt 1
u.o.k.k. należy najpierw wykazać kumulatywne spełnienie następujących przesłanek:
1) zawarcie porozumienia, polegającego na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i
innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
2) antykonkurencyjny cel lub skutek takiego porozumienia.
Z kolei kwalifikując działanie przedsiębiorców jako naruszające zakaz z art. 6 ust. 1 pkt 3
u.o.k.k., należy najpierw wykazać kumulatywne spełnienie następujących przesłanek:
21

wyrok SOKiK z dnia 29 maja 2008 r. sygn. akt XVII Ama 53/07 oraz wyrok SOKiK z dnia 13.09.2006
r. sygn. akt XVI ACa 185/06, publik.: Dz.Urz.UOKiK 2007/1/120
22
wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt VI ACa 1146/04
23
T-69/04, Zb.Orz. 2008, s.II-2567
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1)
2)

zawarcie porozumienia, polegającego na podziale rynków zbytu lub zakupu,
antykonkurencyjny cel lub skutek takiego porozumienia.

Z uwagi na zbieżność przesłanek w postaci „antykonkurencyjnego celu lub skutku
porozumienia”, powyższa przesłanka zarówno w zakresie zarzutu zawarcia porozumienia,
opisanego w art. 6 ust. 1 pkt 1 jak i art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k., zostanie omówiona poniżej
łącznie dla obu zarzutów.
Uwagi wstępne odnoszące się do przesłanek naruszenia art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1
pkt 3 u.o.k.k.
Udowodnienie stosowania praktyk naruszających konkurencję, zwłaszcza w zakresie
zakazanych porozumień, najczęściej może nastąpić wyłącznie na podstawie dowodów
pośrednich, na podstawie reguł odnoszących się do domniemań faktycznych. Zgodnie z art.
231 k.p.c. w zw. z art. 84 u.o.k.k. można uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów.
Nie budzi wątpliwości, iż przepis ten ma także zastosowanie do postępowań w sprawach z
zakresu ochrony konkurencji. Oznacza to, że udowodnienie stosowania praktyk
antykonkurencyjnych może nastąpić także na podstawie dowodów pośrednich, na podstawie
reguł odnoszących się do domniemań faktycznych.24 Podnieść należy, iż domniemanie takie
pozwala na oparcie ustaleń faktycznych na uznaniu za ustalone faktów mających istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy – np. faktu zawarcia porozumienia - jeżeli wniosek taki
można wyprowadzić z innych ustalonych faktów.
Z dotychczasowej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK wynika, iż z niewielkimi wyjątkami,
regułą stało się dowodzenie zawarcia zakazanych porozumień w drodze domniemań
faktycznych i dowodów pośrednich. Niniejsza sprawa wymyka się powyższej praktyce,
albowiem zasadnicza część ustaleń, pozwalających na udowodnienie istnienia oraz
szczegółowy opis zakazanego Porozumienia, oparta została na dowodach bezpośrednich, z
których większość dostarczona została przez jego uczestników (strony postępowania).
Tymi dowodami były w szczególności:
- maile pracowników obu Przedsiębiorców, zaangażowanych w wymianę informacji,
- pisemne wyjaśnienia charakteru swojego udziału w porozumieniu przez ww. osoby,
- zeznania świadków, złożone w trakcie rozprawy administracyjnej, w tym złożone w toku
konfrontacji pomiędzy nimi,
- kopie składanych ofert handlowych,
- wyjaśnienia składane w toku postępowania przez pełnomocników obu Przedsiębiorców,
- inne dokumenty.
Materiał dowodowy stanowiący podstawę ww. ustaleń utrwalony został w postaci zarówno
papierowej jak i elektronicznej.
Forma Porozumienia
Jak wskazano to w pkt. 3.6. niniejszej Decyzji, zakazane przez ustawę o ochronie konkurencji
i konsumentów porozumienie może przybrać różną formę, szczegółowo opisaną w art. 4 pkt.
24

wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2006 r. III SK 6/06
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5 u.o.k.k. Należy więc wskazać, że „porozumienie” w rozumieniu u.o.k.k. jest pojęciem
szerszym niż umowa. Przejawem porozumienia są bowiem oprócz umowy, także inne
uzgodnienia dokonywane w jakiejkolwiek formie, a także uchwały i inne akty związków
przedsiębiorców. Tym samym w orzecznictwie wskazuje się, że: „definicja porozumienia
przyjęta przez ustawodawcę odbiega od cywilistycznego rozumienia pojęcia »porozumienie«
w tym sensie, że została zakreślona szeroko, pozwalając przyjąć za porozumienia
uzgodnienia, a zatem wszelkie formy skoordynowanych działań, które zmierzają do
naruszenia konkurencji”25.
Prezes UOKiK uznał, że strony niniejszego postępowania zawarły Porozumienie poprzez
dokonanie uzgodnień. Zgodnie z art. 4 pkt 5 lit. b u.o.k.k. porozumieniem są także
uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców (lub
ich związki), a więc działania nie spełniające kryteriów uznania ich za umowy. „Istotą takich
porozumień jest koordynacja zachowań przedsiębiorców nie w drodze nałożenia prawnie
wiążącego obowiązku wspólnego działania, lecz przez świadome wskazanie sposobu
współdziałania, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Takie zachowanie
przedsiębiorców pozwala na wyeliminowanie ich niepewności co do przebiegu procesów
rynkowych i warunków działania konkurentów, która to niepewność jest podstawą działania
konkurencji”.26 W orzecznictwie wskazuje się, że decydujące znaczenie dla ustalenia istnienia
uzgodnienia mają skoordynowane zachowania na rynku zainteresowanych przedsiębiorców,
nakierowane na osiągnięcie celu sprzecznego z u.o.k.k.27 oraz fakt, że przedsiębiorcy nie
podejmują decyzji rynkowych samodzielnie28.
Definicji legalnej „uzgodnienie” w u.o.k.k. odpowiada koncepcja „praktyk uzgodnionych” z
art. 101 ust. 1 TFUE29, zgodnie z którą w celu zidentyfikowania uzgodnień należy ustalić
istnienie koordynacji zachowań oraz brak niepewności co do zachowania konkurentów.
Praktyki uzgodnione pozbawiają bowiem działania przedsiębiorców „spontaniczności” w
zakresie reakcji na posunięcia konkurentów30. Zgodnie z doktryną prawa unijnego do
stwierdzenia praktyki uzgodnionej konieczne jest przedstawienie dowodu nie tyle wspólnych
zamiarów przedsiębiorców, ile dowodu na to, że zachowanie przedsiębiorców doprowadziło
do obniżenia poziomu niepewności co do przyszłego zachowania konkurentów31.
Przedsiębiorcy powinni niezależnie określać swoją politykę handlową, w tym zwłaszcza w
zakresie cen oferowanych towarów oraz wyboru klientów, którym dany przedsiębiorca
zamierza zaoferować sprzedaż swoich usług. Wyklucza to wszelkie bezpośrednie lub
pośrednie kontakty między konkurentami, których celem lub skutkiem jest wpłynięcie na
zachowanie rzeczywistego lub potencjalnego konkurenta, np. w drodze uzgodnienia
planowanych przez zainteresowane podmioty zachowań na rynku. Powyższe dotyczy
zarówno uzgadniania cen jak również uzgodnień co do alokacji klientów.
Niewątpliwie potencjalna niezależność zachowań rynkowych, w tym niepewność co do
zachowań konkurenta, zostały uchylone lub przynajmniej znacząco ograniczone przez IMQ i
Dekrę w wyniku uzgadnianiu warunków składanych ofert na usługi certyfikacji i
25

wyrok SOKiK z 27 kwietnia 2011 r., sygn. XVII AmA 44/09, niepubl.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 października 2005 r., VI ACa 1146/04.
27
wyrok Sądy Antymonopolowego z 15 lipca 1998 r., sygn. akt XVII Ama 27,98, Wokanda 1999, Nr 9,
s.63; wyrok Sądu Antymonopolowego z 7 lutego 2001 r., sygn. akt XVII Ama 25/00, niepubl.
28
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 listopada 2010 r., VI ACa 607/09, niepubl.
29
A. Jurkowska-Gomułka (w:) T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
Warszawa 2014, s. 132.
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wyrok z 14 lipca 1972 r., Imperial Chemical Industries Ltd. vs Komisji Wspólnot Europejskiej,48-69.
31
za: A. Jurkowska-Gomułka (w:) T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa
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recertyfikacji w zakresie ceny, dotyczących certyfikatów systemów zarządzania oraz w
wyniku podziału rynku zbytu w wyniku alokacji klientów.
W związku z powyższymi rozważaniami uznać należy, że wzajemne przekazywanie sobie
przez IMQ i Dekrę informacji o cenach w ofertach handlowych, oczekiwanych od drugiej
strony oraz alokacji klientów, stanowiło uzgodnienie, o którym mowa w art. 4 pkt 5 lit b
u.o.k.k.
Charakter Porozumienia
Porozumienia ograniczające konkurencję mogą mieć charakter horyzontalny lub
wertykalny. Porozumienia horyzontalne zawierane są między przedsiębiorcami działającymi
na tym samym szczeblu obrotu gospodarczego (konkurentami). Podkreślić przy tym należy,
że porozumienie ma charakter horyzontalny również, kiedy jest zawierane pomiędzy
potencjalnymi konkurentami32. Natomiast porozumienia wertykalne zawierane są między
przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (kontrahentami).
Należy wskazać, że podział porozumień na horyzontalne i wertykalne ma charakter
pozaustawowy, jednakże prawidłowe zakwalifikowanie danego porozumienia przekłada się
na jego ewentualną ocenę z punktu widzenia art. 7 u.o.k.k. oraz rozporządzeń wydanych
na podstawie art. 8 ust. 3 u.o.k.k. W niniejszej sprawie Prezes UOKiK stwierdził, że IMQ i
Dekra byli stronami porozumienia o charakterze horyzontalnym, gdyż obaj Przedsiebiorcy
występowali (występują nadal) względem siebie jako konkurenci. Należy bowiem wskazać,
że zarówno IMQ jak i Dekra prowadzą działalność w zakresie certyfikacji systemów
zarządzania na tym samym rynku krajowym (dla IMQ jest to jedynie niewielka część rynku,
na którym faktycznie oferuje usługi certyfikacji).
Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie dotyczące oceny przesłanek zarzucanych
obu Przedsiębiorcom praktyk ograniczających konkurencje, będących przedmiotem
postępowania.
3.6.1. Zawarcie porozumienia, polegającego na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio,
cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.)
Wstęp
Zakazem określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k. objęte są porozumienia, polegające m.in. na
bezpośrednim lub pośrednim ustalaniu cen. Zalicza się je do jednych z najpoważniejszych
naruszeń prawa konkurencji, zakazanych, również art. 101 ust. 1 lit a Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE) stanowiącym, iż środki, polegające na ustalaniu
w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży, stanowią ograniczenie
konkurencji. Jak trafnie wskazuje Zbigniew Jurczyk, tego typu praktyki zalicza się do
najczęściej spotykanych porozumień kartelowych, zawieranych na rynku wewnętrznym UE.33
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje zarówno porozumień ustalających
ceny w sposób bezpośredni, jak i tylko pośredni. Powyższe pojęcia oznaczają :
a) Bezpośrednie ustalanie ceny ma miejsce w razie ustalenia konkretnej ceny/kwoty, za
którą towar ma być zbywany (czyli jednoznacznego określania ceny towaru), bądź też
poniżej (względnie powyżej) jakiej nie może być sprzedawany.
32
33

Komunikat Komisji – Wytyczne…, pkt 1.
Z. Jurczyk, „Kartele w polityce Unii Europejskiej”, Warszawa 2012, s.345.
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b) Pośrednie ustalanie ceny oznacza osiągnięcie przez strony porozumienia co do
czynników wpływających na wysokość ceny, np. ograniczenia w zakresie udzielania
rabatów, ustalenie zasad kalkulacji cen (np. przez odwołanie się do stawek za godzinę
pracy albo przez przyjęcie określonego wzoru matematycznego dla kalkulacji lub
ustalenia wspólnej ceny sprzedaży), terminów płatności.34
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala, w ocenie organu antymonopolowego,
uznać za udowodniony fakt zawarcia przez IMQ oraz Dekrę porozumienia na krajowym
rynku certyfikacji, polegającego na bezpośrednim uzgadnianiu warunków składanych ofert na
usługi certyfikacji i recertyfikacji w zakresie ceny, dotyczących następujących m.in.
certyfikatów:
- ISO 9001 (System zarządzania jakością),
- ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
- OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy),
- ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji),
Uzgodnienie cen jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.
Podstawą do stwierdzenia porozumienia w niniejszej sprawie jest uzgodnienie cen w ofertach
na usługi certyfikacji i recertyfikacji dotyczących m.in. certyfikatów systemów zarządzania.
Jak ustalono na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego, istotę
Porozumienia stanowiło uzgadnianie przez jego uczestników propozycji handlowych na
sprzedaż klientom z obszaru całego kraju usług certyfikacji (i mieszczących się w tym
ogólnym pojęciu również usług recertyfikacji). Jak szczegółowo opisano w pkt. 2.4. niniejszej
Decyzji (akapit zat. „Cel Porozumienia”), ze względu na wartość usług certyfikacji i
recertyfikacji oraz brzmienie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zm.; dalej jako „p.z.p.”), który wyłączał
stosowanie tej ustawy w przypadku zamówień i konkursów o wartości nieprzekraczającej
14.000 Euro (od dnia 16 kwietnia 2014 r. wartość ta wynosiła 30.000 Euro w związku z
nowelizacją p.z.p. z dnia 14 marca 2014 r.), podmioty te nie stosowały reżimu zamówień
publicznych.
Z powyższych względów podmioty chcące dokonać zakupu usług ceryfikacji (recertyfikacji)
rezygnowały ze stosowania trybów charakterystycznych dla p.z.p., na rzecz swoistego
rozeznania rynku w postaci zwracania się do dwóch – trzech przedsiębiorców świadczących
przedmiotowe usługi o złożenie oferty handlowej. Często podmioty zamierzające dokonać
zakupu usług zwracały się do podmiotów, które z nimi dotąd współpracowały (np. do Dekry
lub IMQ) o wskazanie takich „dodatkowych” przedsiębiorców, do których mogłyby zwrócić
się o przedstawienie swoich propozycji zakupu usług certyfikacji. Elementem Porozumienia
było następnie zachowanie jego uczestnika, który – otrzymawszy tego typu prośbę od klienta
– wskazywał, jako kolejnego oferenta, drugiego z uczestników Porozumienia oraz ew. (jeżeli
wymagał tego klient) jakiś inny podmiot (bądź podmioty). Jednocześnie uczestnik
Porozumienia, którego klient poprosił o wskazanie innych przedsiębiorców świadczących
usługi certyfikacji, występował do tego drugiego uczestnika Porozumienia o wystawienie na
rzecz danego klienta propozycji handlowej na określonym poziome cenowym (który był
K. Kohutek (w:) K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2008, kom. do art. Art. 6,
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wyższy od własnej planowanej propozycji cenowej), przez co zwiększał prawdopodobieństwo
(jednak często nie pewność) sprzedaży własnej usługi certyfikacji. W żargonie uczestników
Porozumienia takie oferty handlowe określano mianem „kontrofert”.
Uczestniczący w Porozumieniu Przedsiębiorca, zwracając się do drugiego uczestnika
Porozumienia o przygotowanie kontroferty, nie ujawniał mu cen, jakie ten pierwszy zamierzał
złożyć we własnej propozycji handlowej, podając jedynie ceny oczekiwane w kontrofercie
(ceny te miały charakter cen minimalnych, tj. uczestnik Porozumienia mógł zaproponować w
swojej kontrofercie klientowi jedynie ceny równe lub wyższe).
Kontroferty składano w przypadkach, w których IMQ lub Dekra miały zamiar utrzymać lub
pozyskać nowego klienta i obejmowały one zarówno klientów prywatnych, jak również
klientów formalnie objętych działaniami ustawy o zmówieniach publicznych, gdy wartość
zamówienia nie przekraczała kwoty 14 000 Euro (od dnia 16 kwietnia 2014 r. wartość ta
wyniosła 30.000 euro), co zwalniało tych klientów od obowiązku organizowania przetargów
publicznych.
Ceny ostateczne oferowane klientom przez IMQ lub Dekrę były cenami wyliczonymi na
podstawie cennika oraz reguł wewnętrznych IMQ lub Dekry. Ceny wskazywane w prośbie o
kontroferty były cenami zazwyczaj nieznacznie wyższymi, ustalano je dowolnie, bez
stosowania jakichkolwiek wzorów. Zazwyczaj klient zwracał się o oferty „poglądowe” do co
najmniej trzech podmiotów.
Prośby o kontroferty uczestnicy Porozumienia kierowali do siebie zazwyczaj na etapie
podejmowania przez klienta decyzji o wyborze sprzedawcy usługi, ale często także wcześniej,
tj.:
a) podczas lub przed przygotowaniem przez klienta zaproszenia do złożenia przez
przedsiębiorcę warunków handlowych sprzedaży usługi certyfikacji (klient chciał znać
szacunkową przyszłą wartość zlecenia),
b) bądź nawet przed przystąpieniem do wdrożenia systemu zarządzania (klient chciał ocenić,
czy w ogóle wdrożenie i certyfikacja są dla niego opłacalne).
Jak ustalono to w pkt 2.3. niniejszej Decyzji, pierwszą kontrofertę Dekra wystawiła na prośbę
IMQ w dniu 21 listopada 2009 r. dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na usługi certyfikacji w
zakresie ISO 9001, drugą zaś kontrofertę w dniu 8 stycznia 2010 r. dla Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II w Bartoszycach.
Z kolei pierwszą kontrofertą wystawioną przez IMQ na prośbę Dekry była propozycja
handlowa z 20 marca 2010 r., dotycząca Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
Udokumentowano łącznie 125 przypadków praktycznej realizacji Porozumienia, z czego w 57
przypadkach z prośbą o wystawienie kontrofert zwracało się IMQ, zaś w 68 przypadkach –
Dekra.
Prezes Urzędu nie zaliczył do przypadków realizacji Porozumienia, spornych między
Stronami, dwóch przypadków składania ofert handlowych tj. propozycji handlowych dla
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (grudzień 2009 r.) oraz dla Szpitala
Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie (listopad 2009 r.) z uwagi na brak jakichkolwiek
dowodów na uzgodnienie warunków oferty.
Genezy zawarcia Porozumienia należy doszukiwać się we wcześniejszej znajomości J.P. i
J.A. [ochrona danych osobowych] (po zmianie stanu cywilnego: A.–D. [ochrona danych
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osobowych]). Jednak Porozumienie nie ograniczało się do przekazywania sobie informacji o
oczekiwanych cenach sprzedaży w kontrofertach, jedynie do ww. osób. Zakres podmiotowy
osób uczestniczących w uzgadnianiu cen był znacznie szerszy i objął ostatecznie łącznie nie
mniej niż 16 osób łącznie u obu Przedsiebiorców.
W uzgodnieniach uczestniczyli po stronie Dekry, poza J.P. [ochrona danych osobowych],
zatrudnionym na stanowisku managera regionalnego w Krakowie, również inni managerowie
regionalni oraz pracownicy Dekry pełniący inne funkcje (łącznie nie mniej niż 11 osób), w
tym: M.S. (Manager Regionalny we Wrocławiu), M.L. (od lutego 2014 r. Manager
Regionalny we Wrocławiu), M.S. (do czerwca 2010 r. Manager Regionalny w Warszawie),
A.Ż. (Manager Regionalnego w Warszawie), J.N. (Manager Regionalny w Poznaniu), M.Z.
(Manager Regionalny w Gdańsku), D.S. (Manager Regionalny w Gdańsku), A.C. (Key
Account Manager), J.W. (Doradca Klienta), A.G. (Młodszy Doradca Klienta Dekry w
Krakowie) [ochrona danych osobowych].
Ze strony IMQ w uzgadnianiu oczekiwanych cen w kontrofertach, poza J.A. [ochrona
danych osobowych], uczestniczyły również inne osoby zatrudnione w Przedstawicielstwie
IMQ (łącznie nie mniej niż 4 osoby), tj. P.B. (Specjalista ds. Klientów Kluczowych), P.G.
(Specjalista ds. Klientów Kluczowych), K.O. i M.K. (pracownicy Przedstawicielstwa, ich
udokumentowany udział był niewielki) [ochrona danych osobowych],
Brak jest przy tym jakichkolwiek dowodów, iż o procederze uzgadniania cen wiedział Prezes
Zarządu Dekry R.Z. [ochrona danych osobowych] oraz Przedstawiciel IMQ w Polsce, tj.
C.L.P. [ochrona danych osobowych] i członkowie Zarządu ww. Przedsiębiorcy w
Mediolanie. Żaden z zebranych w toku postępowania antymonopolowego dowodów nie
uzasadnia tezy przeciwnej, w tym również chodzi o dowody zabezpieczone w toku
przeprowadzonej przez organ antymonopolowy kontroli na dyskach komputerowych osób
mających kluczowe znaczenie dla realizacji Porozumienia. Wobec zatem kategorycznego
zaprzeczenia przez obu Przedsiębiorców w toku postępowania antymonopolowego odnośnie
do ew. wiedzy ich organów co do uzgadniania cen sprzedaży usług certyfikacji (i
recertyfikacji) systemów zarządzania w kontrofertach oraz braku dowodów (bezpośrednich
lub pośrednich) podważających te twierdzenia – należało przyjąć, iż odpowiadają one faktom.
Jak szczegółowo opisano to w pkt. 2.5. niniejszej Decyzji, Porozumienie nie zakładało żadnej
formalnej formy monitorowania przestrzegania przez drugą stronę dokonanych ustaleń,
jednakże jego uczestnicy nieformalnie monitorowali skutki próśb o wystawienie kontrofert w
postaci ustalania, kto dokonał ostatecznie sprzedaży swojej usługi klientowi. Przypadki
odmowy wystawiania kontrofert (wówczas, gdy obu Przedsiębiorcom zależało na utrzymaniu
lub pozyskaniu tego samego klienta), miały charakter incydentalny, albowiem Porozumienie
opierało się na zasadzie wzajemności – realizacja próśb o wystawienie kontrofert na prośbę
jednego z jego uczestników była możliwa, o ile ten uczestnik mógł liczyć na odwzajemnienie
analogicznej swojej prośby w przyszłości.
Uczestnicy Porozumienia przekazywali sobie prośby o kontroferty wraz z informacjami o
cenach minimalnych trzema kanałami, tj.
Po pierwsze - drogą mailową, wysyłając informacje ze służbowych adresów poczty
elektronicznej. Jedynie J.P. oraz J.A. [ochrona danych osobowych], sporadycznie
wykorzystywali, wyłącznie w kontaktach między sobą, także prywatne skrzynki mailowe.
Droga mailowa była podstawową drogą informacji w ramach Porozumienia.

171

Jako przykład typowej dla Porozumienia prośby Dekry o wystawienie kontroferty przez IMQ,
można powołać treść korespondencji mailowej powołanej w opisie przypadku nr 4,
dotyczącym kontroferty dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w zakresie
certyfikacji ISO 9001:2008. J.P. zwrócił się do J.A. [ochrona danych osobowych] z
następującą prośbą : „Witam! W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej podaję Ci
najpierw „moją” firmę: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, 42-400 Zawiercie,
ul. Piłsudskiego 80; email [ochrona danych osobowych]. Zakres: Usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, rehabilitacji, pielęgniarskiej
opieki długoterminowej, diagnostyki medycznej, medycyny pracy. Zatrudnienie: 267 osób;
certyfikacja ISO 9001:2008, Cena certyfikacji min. 20.000,-pln, cena nadzoru po min. 9.500,pln. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam”;
Z kolei typowym przykładem analogicznej prośby ze strony IMQ jest korespondencja
mailowa powołana w opisie przypadku nr 19, dotyczącym kontroferty dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” w zakresie
recertyfikacja 9001:2008. J.A. zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] z
następującą prośbą: „Witaj J. [ochrona danych osobowych], w końcu mam okazję prosić Cię
o przysługę. W najbliższym czasie zgłosi się do Ciebie (...) Szpital w Bochni ceny:
recertyfikacja co najmniej 17.000,00 netto, utrzymanie co najmniej 15.000,00 netto (..)”, oraz
mail z dnia 25, 26 listopada 2010 r. o treści: Witaj J. [ochrona danych osobowych], jesli
chodzi o Szpital w Bochni to proszę Cię podaj następujące ceny: 1. koszt audytu
recertyfikującego 15.500,00 netto, 2. koszt I audytu nadzoru: 12.300,00 netto. 3. koszt II
audytu nadzoru: 12.300,00 zł netto”.
Po drugie – telefonicznie. Powyższy kanał wymiany informacji stwierdzono praktycznie
wyłącznie w relacjach między J.P. a J.A. [ochrona danych osobowych]. Przykładowo, taki
kanał wymiany informacji o cenach sprzedaży powołano w opisie przypadku nr 115
dotyczącym sporządzenia kontroferty dla Gminy Pawłowice w zakresie recertyfikacji ISO
9001:2008, nr 110 dotyczącym sporządzenia kontroferty dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie w zakresie recertyfikacji wg ISO 9001:2008 i
in.
Po trzecie - osobiście w trakcie spotkań. Zaznaczyć należy, iż do takich spotkań dochodziło
wyłącznie w relacjach między J.P. a J.A. [ochrona danych osobowych], najczęściej w biurze
Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie. Organ antymonopolowy ustalił, iż było to nie mniej niż
10 spotkań, ustalając jednocześnie w pkt 2.5. niniejszej Decyzji ich daty.
Działanie to, w ocenie Prezesa UOKiK wypełnia znamiona porozumienia, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k., zgodnie z którym zakazane są porozumienia
polegające na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub
sprzedaży towarów.
Niewątpliwie od strony dogmatycznej ustalane przez strony Porozumienia ceny sprzedaży
usług certyfikacji (recertyfikacji) miały charakter cen, o których mowa w ww. przepisie.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 u.o.k.k. pod pojęciem cen rozumie się ceny, jak również opłaty o
charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen. Legalna definicja ceny jest
zawarta w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.). Przez cenę należy więc rozumieć
wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę. Ponieważ będące przedmiotem uzgodnień ceny, jakie
uczestnik Porozumienia ma zamieścić w swojej propozycji handlowej (tj. „kontrofercie”)

172

wyrażone były w jednostkach pieniężnych i dotyczyły oferowanych usług, wypełniają
przesłanki uznania ich za ceny również w rozumieniu przepisów u.o.k.k.
Z kolei, jak to wskazano w pkt 3.5.niniejszej Decyzji, pod pojęciem towaru należy rozumieć
m.in. również usługi, w tym również usługi certyfikacji (recertyfikacji) m.in. systemów
zarządzania.
W sprawie niniejszej nie ulega zatem wątpliwości, iż zakwestionowane uzgodnienia
pomiędzy uczestnikami Porozumienia dotyczyły cen sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 6
ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.
Zdaniem Prezesa Urzędu, obaj Przedsiębiorcy dokonywali trwających prawie 54 miesięcy
(tj.4 i pół roku) uzgodnień cen sprzedaży towarów w postaci usług certyfikacji i recertyfikacji,
poprzez ustalenie bezpośrednio cen sprzedaży tych usług w kontrofertach.
Przedsiębiorca proszący o wystawienie własnej propozycji handlowej (tj. „kontroferty”)
drugiego uczestnika Porozumienia, nie ujawniał mu jednocześnie własnych cen. Bezpośrednie
ustalanie cen dotyczyło zatem ustalania cen sprzedaży usług certyfikacji (recertyfikacji) na
takim poziomie, aby stworzyć sztuczne wrażenie u potencjalnego klienta, dokonującego
rozeznania rynku, iż propozycja handlowa uczestnika Porozumienia proszącego o
wystawienie kontroferty, jest najatrakcyjniejsza, przynajmniej w zakresie ceny.
Okoliczność tego rodzaju uzgodnionych działań w każdym z poszczególnych przypadków
wykonania Porozumienia nie uchybia zasadności zakwalifikowania tego rodzaju działania
jako porozumienia. Strony Porozumienia uzgadniły taki mechanizm wpływania na decyzje
rynkowe jego uczestników co do cen sprzedaży towarów, który to mechanizm stwarzał
wysokie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, określonego zachowania
uczestniczącego w Porozumieniu przedsiębiorcy.
W tej sytuacji wykluczona została strategiczna niepewność co do zachowania obu
Przedsiębiorców w postępowaniach, których dotyczyły uzgodnienia. Należy dodatkowo
wskazać, że już tylko jedno spotkanie jest wystarczające do stwierdzenia uzgodnionej
praktyki35.
Należy więc stwierdzić, że każda propozycja handlowa w zakresie uzgodnionych
bezpośrednio cen sprzedaży usług certyfikacji (recertyfikacji) stanowiąca „kontrofertę”,
została zniekształcona na skutek dokonanych uzgodnień.
Mechanizm ustalania cen kontrofert zmniejszył więc, w ramach konkretnego przypadku
realizacji Porozumienia, strategiczną niepewność na rynku co do zachowań konkurenta (tj.
przedsiębiorcy sporządzającego kontrofertę), oraz doprowadził w efekcie końcowym do
zaburzenia funkcjonowania rynku.
W sytuacji bowiem, gdy jeden z uczestników rynku certyfikacji może wpływać na kształt
propozycji handlowej bezpośredniego konkurenta, zasady konkurowania nie odpowiadają
powszechnie przyjętym standardom w zakresie pozyskiwania kontraktów na usługi
certyfikacji (recertyfikacji). Tym samym potencjalny klient takiego przedsiębiorcy może nie
otrzymać możliwości zawarcia umowy w warunkach wynikających z rzeczywistej, nie
zniekształconej oferty rynku. Przedstawienie w danym przypadku kontroferty uwiarygodniało
35

Wyrok z 4 czerwca 2009 r. T-Mobile Netherlands BV i inni przeciwko przeciwko Raad van bestuur van
de Nederlandse Mededingingsautoriteit, C-8/08, EU:C:2009:343
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ofertę uczestnika Porozumienia w oczach potencjalnego kontrahenta jako ofertę rynkową
lepszą od oferty konkurentów i zmniejszało bodźce tego kontrahenta do poszukiwania innych
dostawców. Nawet jeśli potencjalny kontrahent poszukiwał więcej niż dwóch ofert przed
podjęciem decyzji (co do zasady klienci uczestników Porozumienia zwracali się o oferty
„poglądowe” do co najmniej trzech podmiotów), kontroferty zmniejszały liczbę uzyskanych
przez nich niezależnych ofert. Gdyby nie Porozumienie i złożone kontroferty, kontrahenci
wystąpiliby do innych niż składający w danym przypadku kontrofertę dostawców usług
certyfikacyjnych i mogliby uzyskać oferty korzystniejsze, aniżeli przedstawione przez
uczestników Porozumienia. Z kolei ci ostatni, przewidując taki rozwój sytuacji, byliby
zmuszeni do zaoferowania korzystniejszych warunków w swojej oryginalnej ofercie.
Tym samym, wskutek uzgodnienia ceny sprzedaży usługi w kontrofercie, potencjalny klient
mógł stracić szansę uzyskania korzystniejszej oferty w wyniku rozeznania rynku (efekt
bezpośredni) lub też mieć do czynienia z mniej korzystnymi ofertami ze strony uczestników
porozumienia (efekt pośredni).
Należy wreszcie podkreślić, iż uzgodnienie takich warunków sprzedaży, jak cena, należy
zaliczyć do działań szczególnie groźnych dla konkurencji.
W związku z powyższym Prezes Urzędu uznał uzgodnienia pomiędzy IMQ i Dekrą,
dotyczące ceny sprzedaży usług certyfikacji (recertyfikacji) za równoznaczną z
bezpośrednim uzgodnieniem cen sprzedaży tych usług, a więc działaniem wypełniającym
znamiona art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.
Wobec tego spełniona została pierwsza przesłanka zastosowania w sprawie art. 6 ust. 1
pkt 1 u.o.k.k.
3.6.2. Zawarcie porozumienia, polegającego na podziale rynku zbytu lub zakupu (art. 6
ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.)
Wstęp
Zakazem określonym w art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k. objęte są porozumienia, które prowadzą do
podziału rynków. Zalicza się je do najpoważniejszych naruszeń prawa konkurencji,
zakazanych z uwagi na sam swój przedmiot36. Dodać wypada, iż również art. 101 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) zakazuje porozumień, które dzielą
rynki zbytu, źródła zaopatrzenia oraz dokonują alokacji produkcji.
Doktryna określa je mianem porozumień podziałowych (market sharing). Polegają one na
wyznaczaniu granicy (czyli „przypisaniu") określonej części rynku danemu przedsiębiorcy.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie określa, według jakich kryteriów
następuje podział (czyli „przypisanie") rynku. Podział ten może być dokonany w
szczególności według kryterium:
a) geograficznego, polegającego na wyznaczeniu przedsiębiorcy terytorium, na którym
może prowadzić swą działalność gospodarczą, czyli np. obszaru, na którym może on
sprzedawać swe towary lub zaopatrywać się w surowce,
K. Kohutek (w:) K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa, 2008, kom. do art. Art. 6,
36
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b) asortymentowego (produktowego), polegającego na ustaleniu, jakiego rodzaju
produkty znajdą się w ofercie stron porozumienia. Skutkiem takich porozumień może
być ograniczenie lub wycofanie z produkcji towarów substytucyjnych przez
przedsiębiorców - na zasadzie wzajemności,
c) podmiotowego polegającego na uzgodnieniu kontrahentów (klientów), o których
strony porozumienia nie konkurują (tzw. alokacja klientów).
Porozumienia podziałowe mogą dotyczyć zarówno działalności po stronie podażowej, jak i po
stronie popytu. Przedmiotem zarzutu w niniejszym postępowaniu było w istocie zawarcie
porozumienia podziałowego wg. trzeciego kryterium, czyli podmiotowego podziału rynku
zbytu usług certyfikacji (recertyfikacji) na terenie Polski, czyli tzw. alokacji klientów.
Uzgodnienia w zakresie alokacji klientów jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.
Oceniając motywy, jakimi kierowały się osoby uczestniczące w dokonywaniu uzgodnień
pomiędzy uczestniczącymi w Porozumieniu Przedsiębiorcami, uznać należy, iż uzgadnianie
cen, jakie miały być zamieszczone w kontrofertach (opisana w pkt 3.6.1.), nie było celem
samym w sobie, ale miało służyć utrzymaniu lub też zdobyciu konkretnych klientów przez
uczestników Porozumienia.
Złożona kontroferta nigdy nie miała, w założeniu uczestników Porozumienia, stanowić
realnej alternatywy dla właściwej oferty handlowej, tj. oferty tego z uczestników
Porozumienia, który chciał dokonać sprzedaży swojej usługi certyfikacji (recertyfikacji)
konkretnemu klientowi. Dobrą ilustrację dla faktycznego stosunku uczestników Porozumienia
co do realności składanej propozycji handlowej w ramach kontrofert stanowi przypadek
opisany w pkt 6 zestawienia przypadków realizacji Porozumienia, opisanych w pkt 2.6.
niniejszej Decyzji, tj. dotyczący Szpitala Powiatowego w Limanowej. Na kopii formularza
sporządzonej przez IMQ kontroferty znajduje się odręczna notatka sporządzona pismem J.A.
[ochrona danych osobowych] (IMQ): „podkładka dla Dekry”.
Co do zasady uczestnicy Porozumienia ograniczali się jedynie do informowania siebie
wzajemnie, na których klientach im zależy i w zw. z tym którym klientom należy złożyć
kontrofertę. Jednak w niektórych przypadkach uczestnicy Porozumienia najpierw wspólnie
ustalali, którym konkretnie klientom każdy z nich zamierza sprzedać swoje usługi, dopiero
zaś później wymieniali się informacjami o oczekiwanych cenach w kontroferrtach, mających
pomóc im w pozyskaniu tych klientów. Dobrą ilustracją tego rodzaju uzgodnień alokacji
klientów stanowi korespondencja mailowa opisana w pkt 18, 20 i 21 zestawienia przypadków
realizacji Porozumienia, opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotycząc potencjalnych
klientów z Gdańska.
Jak ustalono, J.A. [ochrona danych osobowych], mailem z dnia 6 października 2010 r.
zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] z prośbą: „Witaj J. [ochrona danych
osobowych], w końcu mam okazję prosić Cię o przysługę. W najbliższym czasie zgłosi się do
Ciebie (...) Szpital Specjalistyczny Świętego Wojciecha (..)”, Kolejnym mailem z dnia 7 marca
2011 r. J.A. pisała do J.P.: „Witaj J. [ochrona danych osobowych], w nawiązaniu do naszej
dzisiejszej rozmowy telefonicznej oraz w wyniku ustaleń telefonicznych (…) w dniu
dzisiejszym (tj. 07.03.2011) pragnę przekazać Ci następujące sprawiedliwe dla obu stron
rozwiązanie dotyczące Gdańska: 1. IMQ przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji
Pogotowia w Gdańsku. 2. DEKRA przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji
Krwiodawstwa w Gdańsku. 3. Do Szpitala św, Wojciecha oferty od IMQ i DEKRY wpływają
niezależnie. Z pozdrowieniami”. Mailem z dnia 8 marca 2011 r. J.P. odpisał do J.A. :„ Witaj J.
[ochrona danych osobowych] ! Po rozmowie z M. [ochrona danych osobowych] przekazuję
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Ci jak niżej: 1. IMQ przygotowuje zgodnie z wytycznymi z mojego maila z 3-03 ofertę dla
Stacji Pogotowia w Gdańsku. 2. DEKRA przygotowuje zgodnie z wytycznymi ofertę dla Stacji
Krwiodastwa w Gdańsku – przeslij proszę potrzebne kwoty do [ochrona danych osobowych]
3. Szpitala św. Wojciecha wg informacji z dnia dzisiejszego jest już podpsiany”;
Zebrany materiał dowodowy pozwala na ustalenie następujących reguł alokacji klientów:
Po pierwsze – klienci:
a) którym jeden z uczestników Porozumienia już świadczył, lub był w trakcie
świadczenia, usług certyfikacji (recertyfikacji) gł. systemów zarządzania,
b) którzy wcześniej sami deklarowali chęć przejścia procesu (recertyfikacji) u
konkretnego uczestnika Porozumienia.
Regułą na rynku certyfikacji było, iż klient należący do jednej z ww. grup zwracał się do
wybranego przez siebie uczestnika Porozumienia, z którym zamierzał kontynuować lub
nawiązać współpracę (kupić od niego usługę) z prośbą o wskazanie innej jednostki
certyfikującej, do której mógłby się zwrócić o przedstawienie oferty handlowej, celem
uzyskania oferty „poglądowej”, ułatwiającej mu rozeznanie się w aktualnej ofercie rynkowej.
Przykłady praktycznej alokacji klientów wg. kryterium opisanego w pkt a):
- IMQ - przypadek opisany w pkt 1 zestawienia przypadków realizacji Porozumienia,
opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotyczący Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku. Jak wynika
z zawartych w Decyzji ustaleń, ww. Szpital był klientem IMQ od 2007 r. i dlatego zależało
temu uczestnikowi Porozumienia na utrzymaniu klienta w „portfelu”. W tym celu J.A.
[ochrona danych osobowych] zwróciła się w dniu 21 listopada 2009 r. do J.P. [ochrona
danych osobowych] z prośbą o wystawienie kontroferty dla tego Szpitala w zakresie
recertyfikacji wg ISO 9001:2008, podając mu oczekiwane ceny (i nie podając cen IMQ).
Kontroferta została wystawiona, zaś ostatecznie klient kupił usługę recertyfikacji od IMQ.
- Dekra - przypadek opisany w pkt 5 zestawienia przypadków realizacji Porozumienia,
opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotyczący Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana
Biziela w Bydgoszczy. Jak wynika z zawartych w Decyzji ustaleń, ww. Szpital był klientem
Dekry w zakresie certyfikacji ISO 9001:2008 i dlatego zależało temu uczestnikowi
Porozumienia na utrzymaniu klienta w „portfelu”. W tym celu J.P. .[ochrona danych
osobowych] zwrócił się w dniu 24 marca 2010 r. do J.A. [ochrona danych osobowych] z
prośbą o wystawienie kontroferty dla tego Szpitala w zakresie recertyfikacji ISO 9001:2008,
podając jej oczekiwane ceny (i nie podając cen Dekra). Kontroferta została wystawiona, zaś
ostatecznie klient kupił usługę recertyfikacji od Dekra.
Przykłady praktycznej alokacji klientów wg kryterium opisanego w pkt b):
- IMQ – przypadek opisany w pkt 21 zestwienia przypadków realizacji Porozumienia,
opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotyczący SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gdańsku. Jak wynika z ustaleń Decyzji, ww klient skontaktował się z IMQ, w wyniku
czego J.A. w dniu 6 października 2010 r. zwróciła się do J.P. [ochrona danych osobowych] z
prośbą o wystawienie kontroferty na certyfikację ISO 9001:2008.
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- Dekra - przypadek opisany w pkt 4 zestawienia przypadków realizacji Porozumienia,
opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotyczący Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Zawierciu. Jak wynika z zawartych w Decyzji ustaleń, ww.Zakład w dniu 20 marca 2010 r.
skontaktował się z Dekrą sondując możliwość złożenia przez tego Przedsiębiorcę ew. oferty
na certyfikację systemu ISO 9001:2008. W dniu 23 marca 2010 r. J.P. [ochrona danych
osobowych] zwrócił się z prośbą o wystawienie kontroferty do J.A. [ochrona danych
osobowych]. W konsekwencji złożonej kontroferty, klient uznał, iż Dekra oferuje
korzystniejsze warunki i od niej też kupił usługę certyfikacji.
Po drugie – klienci „nowi”, dotąd nie występujący w „portfelu” uczestników Porozumienia,
których jeden uczestnik Porozumienia zamierzał pozyskać, a drugi z uczestników
Porozumienia nie był zainteresowany sprzedażą usługi tym klientom. Zdarzały się parokrotnie
sytuacje, w których, mimo złożenia prośby o kontrofertę do drugiego uczestnika
Porozumienia, do złożenia kontroferty nie doszło, a to z uwagi na fakt, iż obydwie jednostki
planowały faktyczne pozyskanie tego samego klienta. Wówczas oferty rynkowe obydwu
Przedsiębiorców składane były niezależnie.
Przykłady praktycznej alokacji klientów wg kryterium polegającym na zamiarze pozyskania
„nowego” klienta
- IMQ – przypadek opisany w pkt 24 zestawienia przypadków realizacji Porozumienia,
opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotyczący Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie. Jak wynika z ustaleń, IMQ
zamierzała pozyskać tego klienta, tj. sprzedać mu usługę certyfikacji 9001:2008. W tym celu
J.A. [ochrona danych osobowych] mailem z dnia 26 października 2010 r. zwróciła się do
J.P. [ochrona danych osobowych] o wystawienie kontroferty. W tym wypadku działania obu
Przedsiębiorców były skuteczne, gdyż IMQ sprzedała swoją usługę klientowi.
- Dekra - przypadek opisany w pkt 40 zestawienia przypadków realizacji Porozumienia,
opisanych w pkt 2.6. niniejszej Decyzji, tj. dotyczący Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w zakresie certyfikacji ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Jak wynika z ustaleń Prezesa UOKiK, w dniu 6 kwietnia 2011 r. M.S. (Dekra) wysłał do J.P.
[ochrona danych osobowych] (Dekra) wiadomość mailową, w której poprosił o pomoc w
przygotowaniu kontroferty dla potencjalnego klienta, tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. Jednocześnie, wraz z prośbą, przesłał w załączniku
kalkulację cen oferowanych przez Dekra. W tym samym dniu, tj. 6 kwietnia 2011 r., godz.
19:01 J.P. zwrócił się do J.A. (IMQ) mailem (w kopii do M.S. [ochrona danych osobowych]
jako przedstawiciela Dekry z regionu klienta) o treści: „Witaj J. [ochrona danych
osobowych], Bardzo Cię prosze o kontrofertę na zintegrowany system 9001+14001 dla
samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (..) Ofertę prześlij mailem
na adres [ochrona danych osobowych] Proszę o ceny minimum netto: certyfikacja 30.000,zł, nadzory po 12.000,- zł. Z góry dziękuję. Serdecznie pozdrawiam”. W dniu 7 kwietnia 2011
r. J.P. przesłał M.S. [ochrona danych osobowych] wiadomość mailową otrzymaną w tym
samym dniu od P.B. [ochrona danych osobowych] (IMQ), która zawierała kontrofertę
wystawioną klientowi przez IMQ. W tym wypadku działania obu Przedsiębiorców były
skuteczne, gdyż Dekra sprzedała swoją usługę klientowi.
Prośby o kontroferty uczestnicy Porozumienia kierowali do siebie zazwyczaj wówczas, gdy
klient był zdecydowany na zakup konkretnej certyfikacji i chciał jedynie zorientować się w
aktualnych cenach rynkowych usługi, ale często także wcześniej, tj. chodzi o tzw. „oferty
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poglądowe”, kiedy potencjalny klient nie był zdecydowany, czy w ogóle zakupić usługę
certyfikacji i chciał jedynie, przed podjęciem decyzji, czy, i ew. od kogo kupić usługę,
zorientować się w ofercie rynkowej (klient chciał, oprócz uzasadnienia np. potrzeby
biznesowej posiadania danej certyfikacji, znać również szacunkową przyszłą wartość
zlecenia), bądź nawet przed przystąpieniem do wdrożenia systemu zarządzania (klient chciał
ocenić, czy w ogóle wdrożenie i certyfikacja są dla niego opłacalne). Wskazuję, iż zazwyczaj
klient IMQ lub Dekry zwracał się o oferty „poglądowe” do co najmniej trzech podmiotów.
Nie ulega zatem wątpliwości, iż doszło do zawarcie porozumienia podziałowego wg
kryterium podmiotowego podziału rynku zbytu usług certyfikacji (recertyfikacji) na terenie
Polski, czyli tzw. alokacji klientów. Przedstawione wyżej kryteria tego podziału
funkcjonowały przez cały czas trwania porozumienia i były niekwestionowane przez jego
uczestników.
W związku z powyższym Prezes Urzędu uznał uzgodnienia pomiędzy IMQ i Dekrą,
dotyczące alokacji klientów w zakresie sprzedaży usług certyfikacji (recertyfikacji) za
równoznaczne z podziałem rynku zbytu tych usług, a więc działaniem wypełniającym
znamiona art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.
Wobec tego spełniona została pierwsza przesłanka zastosowania w sprawie art. 6 ust. 1
pkt 3 u.o.k.k.
3.6.3. Antykonkurencyjny cel lub skutek Porozumienia
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.o.k.k. zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest
ograniczenie konkurencji na rynku właściwym. Należy tym samym wskazać, że przesłanki
„antykonkurencyjnego celu” oraz „antykonkurencyjnego skutku” mają charakter
alternatywny37. Do uznania porozumienia za naruszające zakaz określony w art. 6 ust. 1
u.o.k.k. wystarczające jest zatem spełnienie tylko jednego ze wskazanych elementów,
tj. antykonkurencyjnego celu lub skutku tego porozumienia. Oznacza to, że jeżeli zostanie
wykazane, że celem porozumienia jest ograniczenie konkurencji, to nie ma znaczenia, czy cel
ten został osiągnięty. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie z
zakresu prawa ochrony konkurencji38.
Należy zatem stwierdzić, że w pierwszej kolejności zasadne jest określenie, czy porozumienie
nie ograniczało konkurencji ze względu na cel. Dopiero w przypadku stwierdzenia, że
porozumienie nie było porozumieniem ograniczającym konkurencję ze względu na cel,
zasadne i niezbędne staje się przeanalizowanie jego skutków. Brak jest jednak konieczności
badania skutków porozumienia, gdy wykazano jego antykonkurencyjny cel, co potwierdza
zarówno orzecznictwo sądów krajowych jak i unijnych.
Wskazał na to, między innymi, SOKiK w wyroku z dnia 9 listopada 2006 r. stwierdzając, że
„(…) jeżeli z zawartego porozumienia, w konkretnym wypadku z aktów podjętych przez
odwołującą się Izbę wynika ich antykonkurencyjny cel, to nie ma potrzeby badania skutków
porozumienia”39.
K. Kohutek (w:) K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2008, s. 252; A. Jurkowska, (w:) T. Skoczny, Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa, 2014, s. 263-264; zob. także: wyrok z 4 czerwca 2009 r. TMobile Netherlands BV i inni przeciwko Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, C-8/08,
EU:C:2009:343, pkt 28.
38
wyrok SOKiK z 7 lipca 2004 r., sygn. XVII Ama 65/03, niepubl.
39
wyrok SOKiK z 9 listopada 2006 r., sygn. XVII Ama 68/05, Dz. Urz. UOKiK z 2007 r., Nr 2, poz. 20.
37
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Podobny wniosek wynika z orzecznictwa TSUE, w którym wskazano, między innymi, że:
„(…) w wypadku gdy udowodnione zostanie, że celem porozumienia jest ograniczenie
konkurencji, nie zachodzi potrzeba określania rzeczywistych jego skutków”40. Powyższe
stanowisko zostało potwierdzone w innej sprawie, w której stwierdzono, że „(…) by dokonać
oceny, czy porozumienie jest zakazane na mocy obecnego art. 101 ust. 1 TFUE,
uwzględnienie jego konkretnych skutków jest zbędne, jeśli okazuje się, że ma ono na celu
zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku”41. Należy
podkreślić, że przy ocenie, czy celem porozumienia było ograniczenie konkurencji nie ma
znaczenia subiektywne wyobrażenie jego stron o zamiarach czy motywach działania, lecz
jego obiektywny charakter42.
Nie jest również konieczne, aby doszło do rzeczywistego naruszenia konkurencji. Kwestia
czy i w jakim zakresie tego rodzaju skutek rzeczywiście powstaje może mieć znaczenie
wyłącznie dla obliczenia wysokości grzywny, czy oceny zakresu prawa do odszkodowania i
zadośćuczynienia43. Zatem przy ocenie praktyki pod kątem jej antykonkurencyjnego
charakteru w pierwszej kolejności należy zbadać sam cel uzgodnionej praktyki z
uwzględnieniem kontekstu gospodarczego, w jakim ma być ona stosowana.
W rezultacie powyższego podejścia, w niniejszej sprawie uzgadnianie między uczestnikami
Porozumienia cen sprzedaży usług certyfikacji (recertyfikacji) w ramach kontrofert, oraz
alokacji klientów uznać należy za zawarcie porozumienia, którego celem było ograniczenie
konkurencji na krajowym rynku certyfikacji.
Wobec tego spełniona została druga przesłanka zastosowania w sprawie art. 6 ust. 1 pkt
1 i pkt 3 u.o.k.k.
W konsekwencji organ antymonopolowy uznał, iż udowodnione zostało spełnienie w
sprawie łącznie wszystkich przesłanek z art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 u.o.k.k., wobec czego
orzekł, jak w pkt I i II sentencji Decyzji.
3.6.4. Niepodleganie wyłączeniom spod zakazu zawierania porozumień ograniczających
konkurencję
Dla stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 u.o.k.k. konieczne
jest w dalszej kolejności wykazanie, że Porozumienie nie wchodzi w zakres wyłączeń
ustawowych, w zakresie zastosowania zakazu, o którym mowa w art. 6 u.o.k.k. Powyższe
dotyczy trzech rodzajów sytuacji:
1) zastosowania reguły de minimis, która określona została w art. 7 u.o.k.k.;
2) spełniania warunków wyłączenia grupowego, które wydane zostało na podstawie art. 8 ust.
3 u.o.k.k.;
3) indywidualnego spełniania przez porozumienie przesłanek, o których mowa w art. 8 ust. 1
u.o.k.k.

wyrok z 13 lipca 1966 r. Costen and Grundig przeciwko Komisji, połączone sprawy 56 i 58/64,
EU:C:1966:41; Podobnie wyrok z 30 czerwca 1966 r. Société Technique Minière przeciwko Maschinenbau Ulm,
56/65, EU:C:1966:38.
41
wyrok z 20 listopada 2008 r. Beef Industry Development Society Ltd, C-209/07, EU:C:2008:643.
42
wyrok SOKiK z 11 czerwca 2012 r., sygn. XVII AmA 197/10, niepubl.
40

43

wyrok z 4 czerwca 2009 r. T-Mobile Netherlands BV i inni przeciwko przeciwko Raad van bestuur van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit, C-8/08, EU:C:2009:343; Wyrok z 8 lipca 1999 r. Huls v Commission, C199/92 P, EU:C:1999:358, pkt 163.
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W niniejszej sprawie Porozumienie dotyczące uzgodnień w zakresie ceny i alokacji klientów,
nie spełnia warunków żadnego z ww. wyłączeń.
Ad 1.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.o.k.k., zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie stosuje się
do porozumień zawieranych między:
1) konkurentami - jeżeli ich łączny udział w rynku właściwym, którego dotyczy
porozumienie, nie przekracza 5%;
2) przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami - jeżeli udział żadnego z nich w rynku
właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 10%.
Zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie stosuje się również, w przypadku gdy udziały w
rynku właściwym określone w ust. 1 nie zostały przekroczone o więcej niż dwa punkty
procentowe w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w czasie trwania porozumienia.
Powyższe wyłączenia nie mają jednak zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem zgodnie
z ust. 3 ww. art. 7 u.o.k.k., przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do przypadków określonych w
art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 7.
Ad 2.
Art. 8 ust. 3 u.o.k.k. zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów, zgodnie z którym może ona,
w drodze rozporządzenia, wyłączyć określone rodzaje porozumień spełniające przesłanki, o
których mowa w ust. 1, spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, biorąc pod uwagę
korzyści, jakie mogą przynieść określone rodzaje porozumień. Rada Ministrów nie
skorzystała z powyższego upoważnienia w przedmiocie wyłączenia spod zakazu, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 u.o.k.k. porozumień horyzontalnych na rynku certyfikacji, dotyczących
ustalania cen lub podziału rynku.
Ad 3
Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.o.k.k., zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie stosuje się do
porozumień, które jednocześnie:
1) przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu
technicznego lub gospodarczego;
2) zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień
korzyści;
3) nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do
osiągnięcia tych celów;
4) nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku
właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.
Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu, sformułowaną w art. 8 ust. 2 u.o.k.k., ciężar
udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, spoczywa na przedsiębiorcy. Wobec
braku wniosków dowodowych w ww. zakresie należało uznać, iż w sprawie nie wystąpiły
przesłanki wyłączenia, o których mowa w ww. przepisie art. 8 ust. 1 u.o.k.k.
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3.6.5. Czas trwania Porozumienia i jego zaniechanie
Wstęp
Ustalenie, czy zarzucana obu Przedsiębiorcom praktyka naruszająca art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3
u.o.k.k. została zaniechana, ma znaczenie prawne i wpływa wprost na konstrukcję decyzji
Prezesa Urzedu. Powyższe wynika z brzmienia art. 10 ust. 1 i 2 u.o.k.k., zgodnie z którym
„Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, jeżeli
stwierdzi naruszenie zakazów określonych w art. 6 (…). W decyzji (…), Prezes Urzędu
nakazuje zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zakazy, o których mowa w art. 6 (…) ,
jeżeli do czasu wydania decyzji praktyka ta nie została zaprzestana.” Ciężar dowodu w
zakresie zaniechania praktyki spoczywa, zgodnie z normą art. 10 ust. 3 u.o.k.k., na
przedsiębiorcy.
W ocenie Prezesa Urzędu, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prowadzi do
wniosku, że przedmiotowe Porozumienie, naruszające zakaz, o którym mowa w art. 6
u.o.k.k., nie było kontynuowane po dniu 14 maja 2014 r. Wobec powyższego, należało w
niniejszej sprawie wydać decyzję, o której mowa w art. 10 ust. 1 u.o.k.k., tj. o uznaniu
praktyki za ograniczającą konkurencję, bez nakazania jej zaniechania (rozstrzygnięcie
zawarte w pkt I i II Decyzji).
Początek Porozumienia. Problem „inicjatora zawarcia Porozumienia”
W toku postępowania obaj Przedsiębiorcy przedstawili rozbieżne wersje dotyczące
okoliczności zawiązania Porozumienia, w tym zwłaszcza różnili się w ocenie, kto był
faktycznym „inicjatorem zawarcia Porozumienia”.
Wg wersji IMQ inicjatorem miał być J.P. [ochrona danych osobowych] (Dekra), zaś
Porozumienie ostatecznie miało zostać zawarte w dniu 6 listopada 2009 r. Na dowód tego
IMQ powołało dowody w postaci zeznań J.A. [ochrona danych osobowych] oraz wydruku
prowadzonego przez nią kalendarza (i karty pracy) z zaznaczona datą 6 listopada 2009 r. jako
datą spotkania w siedzibie Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie. Wszystkie pozostałe
dowody mają charakter dowodów pośrednich, w tym zwłaszcza zeznania świadka G.
[ochrona danych osobowych]. Na rozprawie administracyjnej J.A. [ochrona danych
osobowych] wersję tę potwierdziła zarówno w trakcie jej przesłuchania w dniu 4
października 2016 r., jak również w trakcie konfrontacji z J.P. [ochrona danych osobowych]
w dniu 22 listopada 2016 r. Według wersji świadka, spotkanie miało odbyć się z inicjatywy
J.P. [ochrona danych osobowych], który wcześniej nie kontaktował się ze świadkiem,
świadek wcześniej nie znał jego celu, zaś propozycja współpracy padła w jego trakcie z ust
J.P. [ochrona danych osobowych]., w obecności innych pracowników Przedstawicielstwa
IMQ, w tym w obecności P.G.. J.P. [ochrona danych osobowych] miał zwrócić się z prośbą
o sporządzenie kontrofert na certyfikacje w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy
oraz Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w listopadzie 2009 r. (protokół
przesłuchania i konfrontacji k. 2347-2348, k. 2499-2504 akt głównych - VII tom).
Z kolei wg wersji Dekry inicjatorem Porozumienia miała być J.A. [ochrona danych
osobowych] (IMQ), zaś Porozumienie miało zostać zawarte w dniu 12 listopada 2009 r.
Przedsiębiorca na dowód tych twierdzeń powołał m.in. dowód z zeznań J.P. [ochrona
danych osobowych] oraz kopię jego kalendarza, z oznaczeniem spotkania na dzień 12
listopada 2009 r. (dowód ten stanowi zał. nr 6 do pisma Dekry z dnia 11 czerwca 2014 r.– zał.
nr 11 do akt głównych). Na rozprawie administracyjnej J.P. [ochrona danych osobowych].
wersję tę potwierdził zarówno w trakcie jego
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przesłuchania w dniu 15 września 2016 r. jak również w trakcie konfrontacji z J.A. [ochrona
danych osobowych] w dniu 22 listopada 2016 r. Według wersji świadka, do spotkania miało
dojść w dniu 12 listopada z inicjatywy J.A. i to właśnie J.A. [ochrona danych osobowych]
miała zaproponować świadkowi wymianę informacji zarówno o klientach, na „utrzymaniu”
lub „pozyskaniu” których zależało każdej ze stron, jak również, konsekwentnie, ideę
sporządzania kontrofert. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tematu wymiany informacji
między Przedsiębiorcami miała być prośba J.A. [ochrona danych osobowych] o wystawienie
przez Dekrę kontrofert dla klientów, których IMQ zamierzała utrzymać w swoim „portfelu”,
tj. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej we Fromborku. oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
(protokół przesłuchania i konfrontacji k. 2318-2324, k. 2499+2504 akt głównych - VII tom).
Jednocześnie jednak świadek zeznał, iż pierwsze, przypadkowe spotkanie pomiędzy nim a
J.A. [ochrona danych osobowych], odbyło się w październiku 2009 r. na Placu Na Stawach
w Krakowie i już wówczas, w czasie wspólnej rozmowy o swoich zawodowych problemach z
utrzymaniem klientów w zakresie certyfikacji, ustalili, iż mogą sobie wzajemnie pomóc,
składając do tych samych klientów oferty handlowe. Szczegóły tej współpracy miały być
ustalone w warunkach bardziej sprzyjających niż plac targowy, na którym odbyło się
spotkanie, tj. w siedzibie Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie (które zresztą znajduje się
niedaleko do Placu Na Stawach). Rozmówcy mieli umówić się drogą telefoniczną na
spotkanie.
Oceniając powyższe dowody organ antymonopolowy zauważa, iż stronom Porozumienia
zdaje się umykać fakt, iż przypadkowe spotkanie na Placu Na Stawach w Krakowie można
uznać za faktyczny początek Porozumienia, gdyż wprawdzie nie uzgodniono na nim jeszcze
żadnych szczegółów przyszłej współpracy, to jednak uzgodniono, iż współpraca ta zostanie
nawiązana, określono jej przedmiot (certyfikacja, zwłaszcza systemów zarządzania) jak
również i to, że ma dotyczyć sposobu utrzymania klientów w „portfelu”.
W ocenie Prezesa UOKiK Porozumienie zawarte zostało w dwóch etapach:
Etap Pierwszy
Obejmuje on wstępne ustalenia, co do podjęcia współpracy przez J.A. (IMQ) i J.P. [ochrona
danych osobowych] (Dekra) w październiku 2009 r. w czasie przypadkowego ich spotkania
na Placu Na Stawach w Krakowie. W trakcie tego spotkania uzgodniono wolę „współpracy”,
jej przedmiot (składanie ofert do tych klientów, na utrzymaniu których zależało
Przedsiębiorcom, głównie w zakresie certyfikacji systemów zarządzania) oraz tryb
uszczegółowienia warunków współpracy (spotkanie w siedzibie Przedstawicielstwa IMQ –
J.P. [ochrona danych osobowych] nie dysponował swoim biurem).
Etap Drugi
Obejmuje on spotkanie J.P. (Dekra) i J.A. [ochrona danych osobowych] (IMQ) w siedzibie
Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie w listopadzie 2009 r., w trakcie którego uzgodniono
szczegóły współpracy, jednak z odniesieniem jej do najbliższych certyfikacji (chodziło o
ważne dla IMQ certyfikacje dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku. oraz Szpitala Powiatowego im.
Jana Pawła II w Bartoszycach. J.P. i J.A. [ochrona danych osobowych] ustalili ponadto
zasady tej współpracy w przyszłości (tj. nie uzgodnili jeszcze wszystkich kolejnych próśb o
kontroferty, natomiast uzgodnili, iż będą do siebie z takimi prośbami występować i prośby te
będą uwzględniane). Uzgodniono zatem niejako „ramowy” charakter „współpracy” godząc
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się, iż w przyszłości będzie on uszczegóławiany do poziomu konkretnych certyfikacji, w
miarę potrzeb każdej ze stron Porozumienia.
Przy takich ustaleniach należy uznać, iż Porozumienie faktycznie zawiązane zostało już w
Pierwszym Etapie, tj. w październiku 2009 r. Skoro tak, to bez znaczenia dla oceny osoby
„inicjatora zawarcia Porozumienia” pozostają ustalenia z listopada 2009 r. w siedzibie
Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie, w szczególności zaś dywagacje, kto pierwszy poprosił
o kontrofertę i kiedy to spotkanie miało miejsce (6. czy 9. listopada 2009 r.).
Odnośnie do inicjatywy nawiązania współpracy w październiku 2009 r. należy zauważyć, iż
poza konsekwentnym wskazywaniem na spotkanie w tej dacie przez J.P. [ochrona danych
osobowych] (pierwsze oświadczenie zostało złożone do akt postępowania wyjaśniającego
RWR 400-14/14/WS już z datą 4 czerwca 2014 r. jako załącznik do pisma Dekry z dnia 11
czerwca 2014 r.) i pogłębieniem ich na rozprawie administracyjnej, brak jest jakichkolwiek
innych dowodów dotyczących nie tylko przebiegu spotkania ale nawet potwierdzenia, iż się
ono w ogóle odbyło. Tym niemniej w ocenie Prezesa UOKiK należało dać wiarę zeznaniom
świadka, który konsekwentnie od początku ujawnienia faktu Porozumienia, wspominał o
„przypadkowym spotkaniu jesienią 2009 r.” w Krakowie z J.A. [ochrona danych
osobowych]. W czasie rozprawy administracyjnej świadek, pod wpływem zadawanych mu
pytań, podał więcej szczegółów tego spotkania, w tym m.in. przypomniał sobie jego datę
miesięczną, ogólny przedmiot rozmowy jak również i to, że w czasie rozmowy posługiwano
się pojęciem „kontroferty”, jako zasadniczego „narzędzia” do pozyskiwania klientów na
sprzedaż usług certyfikacji (protokół przesłuchania świadka k. 2322 akt głównych).
Jednocześnie, o ile Prezes Urzędu za wiarygodne uznał zeznania J.P. [ochrona danych
osobowych] w części dotyczącej faktu spotkania w październiku 2009 r. na Placu Przy
Stawach oraz jego ustaleń, o tyle odmówił wiarygodności i mocy dowodowej zeznaniom w
części dotyczącej przebiegu tego spotkania, w odniesieniu do określenia, kto pierwszy
wystąpił z inicjatywą współpracy.
Omawiając tę kwestię, nie od rzeczy będzie wskazać, iż wątek samego faktu spotkania na
Placu Na Stawach pojawił się już w toku postępowania wyjaśniającego RWR 400-14/14/WS,
w oświadczeniu J.P. [ochrona danych osobowych] noszącym datę 4 czerwca 2014 r.
(załącznik do pisma Dekra z dnia 11 czerwca 2014 r. – zał. nr 11 do akt głównych). Był on
konsekwentnie podtrzymany zarówno w trakcie zeznań świadka na rozprawie
administracyjnej w dniu 15 września 2016 r. oraz w trakcie konfrontacji w dniu 22 listopada
2016 r. W zwiazku z tym, pomimo zaprzeczenia tej okoliczności przez J.A. [ochrona danych
osobowych] na rozprawie administracyjnej, organ antymonopolowy uznał fakt ten za
udowodniony. Za udowodniony uznany został również opis ustaleń na Placu, albowiem
zeznania świadka w tej części są uprawdopodobnione przez fakt, iż zarówno J.P. jak i J.A.
[ochrona danych osobowych] borykali się z tymi samymi problemami w zakresie
pozyskiwania oraz utrzymywania klientów na usługi certyfikacji. Oboje „walczyli” o
klientów, posiadali więc interes w nawiązaniu współpracy. Dodatkowo należy zauważyć, iż z
zeznań świadka P.G. [ochrona danych osobowych] złożonych na rozprawie administracyjnej
w dniu 4 października 2016 r. (k. 2342-2343 akt głównych) wynika, iż idea tzw. kontrofert
pojawiła się, w czasie jednego ze spotkań wewnętrznych w siedzibie Przedstawicielstwa IMQ
„może w drugiej połowie 2009 r.”. – ale jeszcze przed październikowym spotkaniem z J.P.
[ochrona danych osobowych]. Możliwość spotkania w październiku 2009 r.
uprawdopodobniona jest dodatkowo faktem, iż jak zeznała J.A. [ochrona danych
osobowych] na rozprawie administracyjnej w dniu 4 października 2009 r., właśnie w tym
miesiącu wróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego (zeznania k. 2348 akt głównych).
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Skoro Plac Na Stawach znajdował się niedaleko siedziby Przedstawicielstwa IMQ,
prawdopodobne jest, iż mogło w miesiącu październiku 2009 r. dojść do ww. spotkania.
O ile jednak za ustalony, Prezes Urzędu uznał fakt spotkania w październiku 2009 r. oraz fakt
wstępnego uzgodnienia składania kontrofert w odniesieniu do klientów, na których każdemu
z rozmówców zależało, o tyle w ocenie tego organu brak jest wystarczających podstaw w
zgromadzonym materiale dowodowym co do ustalenia, kto pierwszy sformułował propozycję
zawarcia Porozumienia (inicjator Porozumienia). Od strony formalnej należy nie tracić z pola
widzenia kwestii, iż opis spotkania w październiku 2009 r. pochodzi wyłącznie od J.P.
[ochrona danych osobowych] J.A. [ochrona danych osobowych] zaprzeczyła na rozprawie
administracyjnej w dniu 4 października 2016 r. (złożenie zeznań w charakterze świadka) jak
również w dniu 22 listopada 2016 r. (konfrontacja z J.P. [ochrona danych osobowych])
zarówno samemu faktowi spotkania w październiku 2009 r. na Placu Na Stawach, jak również
tym bardziej temu ich fragmentowi, w którym J.P. [ochrona danych osobowych] wskazuje
na nią jako osobę, która pierwsza miała wyjść z propozycją zainicjowania współpracy między
IMQ i Dekrą oraz sporządzania kontrofert.
Należy mieć na względzie, iż J.P. [ochrona danych osobowych] w swoim oświadczeniu
noszącym datę 4 czerwca 2014 r. (załącznik do pisma Dekry z dnia 11 czerwca 2014 r. – zał.
nr 12 do akt głównych) wspomniał o wcześniejszym „przypadkowym” spotkaniu w Krakowie
z J.A. [ochrona danych osobowych], jednakże wówczas nie wspominał o jej rzekomej roli
jako inicjatora zawarcia Porozumienia. Nie było żadnych przeszkód, aby to uczynić, skoro w
następnym akapicie szeroko rozwodził się na temat propozycji współpracy ze strony J.A.
[ochrona danych osobowych] poczynionych w trakcie kolejnego spotkania, tj. w listopadzie
2009 r. w siedzibie Przedstawicielstwa IMQ w Krakowie. Należy mieć na uwadze, iż w
trakcie postępowania, z uwagi na fakt złożenia przez obu Przedsiębiorców wniosków o
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, określenie kto był
„inicjatorem” zawarcia Porozumienia stało się na tyle istotnym zagadnieniem (ustalenie, iż
dany przedsiębiorca był inicjatorem zawarcia Porozumienia stanowi przesłankę negatywną
uwzględnienia wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie), iż
świadek mógł zasugerować się co do tej okoliczności w terminie późniejszym.
Organ antymonopolowy uznał, iż w realiach niniejszej sprawy dopuszczalne jest, a
nawet konieczne, ostrożne posłużenie się, w drodze analogii do zasad oceny dowodów w
postępowaniu karnym i zastosowanie zasady in dubio pro reo, tj. interpretowania
wątpliwości, których nie daje się usunąć nawet w wyniku systemu domniemań
faktycznych opartych na dowodach pośrednich, na korzyść strony postępowania.
Przedmiotem ostrożnego zastosowania tej zasady w niniejszej sprawie jest okoliczność
faktyczna dotycząca ustalenia, kto był inicjatorem Porozumienia.
Zgodzić należy się w tym względzie ze stanowiskiem pełnomocnika Dekra, zamieszczonym
w piśmie z dnia 17 października 2017 r. (k. 2838-2842 akt głównych), iż możliwość
zastosowania tej zasady prawnej wynika z quasi-karnego charakteru kar pieniężnych
nakładanych przez Prezesa Urzędu. Powyższa kwalifikacja została potwierdzona w
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.44Również z orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego45 wynika, że kary stosowane w postępowaniu administracyjnym
są elementem szerzej pojętej polityki karania, zaś sama instytucja kary pieniężnej stanowi
zagadnienie interdyscyplinarne, właściwe zarówno prawu karnemu jak i administracyjnemu.
44
45

zwłaszcza sprawy Engel oraz Menarini.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt P 26/11, LEX nr 1393835.
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W kontekście ww. rozważań za istotne uznać należy stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie
z którym w sprawach o nałożenie kary pieniężnej należy stosować określone gwarancje dla
strony właściwe prawu karnemu46, bowiem „w zakresie w jakim dochodzi do wymierzenia
przedsiębiorcy takiej kary, zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia organu
regulacji, powinny odpowiadać wymaganiom analogicznym do obowiązujących sąd
orzekający w sprawie karnej.” Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie47:
wskazując, iż „postępowania z zakresu prawa konkurencji, w których nakładane są kary
pieniężne, są „postępowaniami karnymi”, przynajmniej w rozumieniu Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka.”, co prowadzi do tego, że: „w sprawach karnych w rozumieniu
art. 6 EKPC konieczne jest przyjmowanie bardzo wysokich standardów oceny materiału
dowodowego zgromadzonego w sprawie, a wszelkie wątpliwości rozstrzygać należy na
korzyść przedsiębiorcy.” Tym samym staje się konieczne zagwarantowanie domniemania
niewinności, co oznacza obowiązek rozstrzygania wszystkich wątpliwości, których nie można
usunąć, na korzyść podmiotu, któremu organ zarzuca naruszenie prawa (in dubio pro reo)48.
Zdaniem Prezesa UOKiK, zasada in dubio pro reo powinna mieć, co najmniej ostrożne,
zastosowanie również w sprawach porozumień, do ustaleń faktycznych, mających istotne
znaczenie dla faktu nałożenia lub wysokości kar pieniężnych.
Posługując się zatem ostrożnym zastosowaniem ww. zasady w niniejszej sprawie,
interpretując nie dających się usunąć wątpliwości co do przebiegu spotkania między J.P. i J.A.
.[ochrona danych osobowych] w październiku 2009 r. w zakresie inicjatywy zawarcia
Porozumienia, na korzyść każdej ze Stron, Prezes Urzędu uznał, iż żadnej z nich nie można
uznać jednoznacznie za inicjatora Porozumienia jak również żadnej nie można
przypisać, aby nakłaniała innych przedsiębiorców do uczestnictwa w Porozumieniu.
Spotkanie odbyło się jedynie z udziałem J.P. i J.A. [ochrona danych osobowych], ich
zeznania są sprzeczne, brak jest jakichkolwiek niezależnych dowodów, zarówno pośrednich
jak i bezpośrednich, mogących posłużyć jako podstawa ustaleń w tym zakresie.
Zakończenie Porozumienia
Jak wynika z ustaleń poczynionych w pkt. 2.8. niniejszej Decyzji, Porozumienie trwało
najpóźniej do dnia 14 maja 2014 r. Ostatni potwierdzony kontakt pomiędzy pracownikami
IMQ oraz Dekry, miał miejsce:
– w formie spotkania J.A, i J.P. [ochrona danych osobowych] – w dniu 12 maja 2014 r. (w
domu J.P. [ochrona danych osobowych], dotyczyło przeprowadzonej przez Urząd kontroli),
– w formie rozmowy telefonicznej J.A. i J.P. [ochrona danych osobowych] - w dniu 13
maja 2014 r.
Jak ustalono, zakończenie nieformalnych kontaktów pracowników obu Przedsiębiorców
miało związek z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd w Przedstawicielstwie IMQ w
Krakowie oraz w dwóch jednostkach terenowych Dekry, tj. we Wrocławiu, w Krakowie i
uzyskaniem, w zw. z tym przez Przedsiębiorców informacji o prowadzonym przez Urząd
postępowaniu wyjaśniającym w sprawie możliwości zawarcia niedozwolonego porozumienia
na krajowym rynku certyfikacji.
Ostatnia udokumentowana prośba ze strony pracowników Dekra o wystawienie kontroferty
przez IMQ miała miejsce na początku maja 2014 r. Istotnym elementem zaprzestania
wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 14 kwietnia 2010 r., III SK 1/10, LEX nr 1037765, z dnia 1 czerwca
2010 r., III SK 5/10, LEX nr 622205, z dnia 5 stycznia 2011 r., III SK 32/10, LEX nr 824312, wyrok Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27stycznia 2017 r. sygn. akt VI ACa 1578/15, LEX nr 2295332.
47
wyrok z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt VI ACa 202/12, LEX nr 1238361.
48
M. Bernatt, Glosa do wyroku SN z dnia 14 kwietnia 2010 r., III SK 1/10, Opublikowano: EPS 2011/6/40-45.
46
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realizacji Porozumienia była okoliczność, iż w wyniku kontroli UOKiK, Centrala IMQ w
Mediolanie nakazała natychmiastowe zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z pracownikami
czy przedstawicielami Dekry. Rozwiązano z J.A. [ochrona danych osobowych] umowę o
pracę. Od tego momentu pracownicy obu Przedsiębiorców zaprzestali wzajemnych
kontaktów.
Zdaniem organu antymonopolowego, zgromadzone w tym zakresie dowody, w postaci m.in.
1) pisma Dekra z dnia dnia 7 lipca 2014 wraz z załącznikami:
- oświadczenia J.P. [ochrona danych osobowych] oraz innych pracowników Dekry;
- dokumenty znajdujące się w dokumentacji przypadków realizacji niedozwolonego
Porozumienia zgromadzonej przez Dekrę – zał. nr. 12 do akt głównych;
2) pisma IMQ z dnia 10 kwietnia 2015 r. -k. 213-214 akt głównych (I tom akt głównych)
pozwalają na ustalenie, iż ostatni udokumentowany kontakt pracowników IMQ i Dekra miał
miejsce w dniu 13 maja 2014 r., zaś najpóźniej – w 14 maja 2014 r., po tym dniu kontaktów
tych zaniechano. Tym samym nie ulega wątpliwości, iż Porozumienie zostało ostatecznie
zakończone w ww. dacie.
3.6.6. Przyczyny nie uwzględnienia wniosków dowodowych Stron
1) Jak wskazano to już w pkt 2.11 niniejszej Decyzji:
A. Organ antymonopolowy odmówił w pkt 2. postanowienia RWR nr 63/2016 z dnia 1
sierpnia 2016 r. (postanowienie RWR nr 63/2016 k. 2266 akt głównych -VII tom akt
głównych); uwzględnienia wniosku dowodowego IMQ zawartego w piśmie z dnia 1 czerwca
2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków:
1)
2)
3)
4)
5)

K.O. [ochrona danych osobowych] ,
C.L.P. [ochrona danych osobowych],
L.C. [ochrona danych osobowych],
G.C. [ochrona danych osobowych],
M.B. [ochrona danych osobowych],

na okoliczności szczegółowo opisane w ww. piśmie z dnia 1 czerwca 2016 r., tj.: przyczyn,
okoliczności zawiązania i czasu trwania Porozumienia, momentu zaprzestania jego
stosowania, udziału IMQ w rynku certyfikacji w Polsce, częstotliwości i tematyki szkoleń w
IMQ, charakteru instrukcji wewnętrznych w IMQ, ustalenia rynku właściwego dla
Porozumienia, roli poszczególnych osób przy realizacji Porozumienia, braku
„nieodwracalności” Porozumienia, jego zasięgu terytorialnego, obrotów IMQ i udziału
obrotów pochodzących z działalności prowadzonej na terenie Polski w obrotach
Przedsiębiorcy (pismo IMQ k. 2170-2172 akt głównych – VII tom).
B. Organ antymonopolowy odmówił postanowieniem nr RWR 8/2017 z dnia 3 marca 2017 r.
(k. 2669 akt głównych – VIII tom) uwzględnienia wniosku dowodowego IMQ, zawartego w
piśmie z dnia 13 stycznia 2017 r. o przeprowadzenie dowodu z badania wariograficznego
świadków J.M. oraz J.P. [ochrona danych osobowych], a następnie o dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodu z ekspertyzy badań wariograficznych ww. świadków, na
okoliczność: „wykazania podmiotu będącego inicjatorem zawarcia niedozwolonego
porozumienia, przyczyn, okoliczności i czasu jego zawarcia a także wykazania inicjatora
pierwszego przypadku realizacji niedozwolonego porozumienia”.
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C. Organ antymonopolowy odmówił postanowieniem nr RWR 69/2017 z dnia 6 października
2017 r. (k. 2833 akt głownych – VIII tom akt głównych) uwzglednienia dowodu ze
„Sprawozdania z badań wariografem J.A. [ochrona danych osobowych] ” na okoliczność
„wykazania, iż IMQ SpA nie było inicjatorem zawiązania nielegalnego porozumienia.”
2) Odnosząc się do ww. rozstrzygnięć należy zauważyć, iż zgodnie z normą art. 84 u.o.k.k. –
w sprawach dotyczących dowodów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu w zakresie
nieuregulowanym w u.o.k.k., stosuje się odpowiednio art. 227 – 315 k.p.c.
Ogólną regułę dot. przedmiotu i oceny dowodów zawiera art. 227 k.p.c. stanowiąc, iż
przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.
Dodatkowo nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez
stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości (art. 229 k.p.c.).
Odnośnie zatem do wniosków dowodowych z osobowych źródeł informacji (pkt A) należy
podnieść, iż przyczyną ich nieuwzględnienia były:
- fakt przyznania okoliczności, na jakie dowody te miałyby zostać przeprowadzone, przez
drugą Stronę (dotyczy to takich kwestii jak okoliczności i czasu trwania Porozumienia,
momentu zaprzestania jego stosowania, ustalenia rynku właściwego dla Porozumienia, roli
poszczególnych osób przy realizacji Porozumienia, braku „nieodwracalności” Porozumienia,
jego zasięgu terytorialnego);
- okoliczność, iż organ antymonopolowy uznał fakty, podlegające dowodzeniu, za nie mające
istotnego znaczenia dla sprawy (dotyczy to okoliczności takich jak: częstotliwości i tematyki
szkoleń w IMQ, charakteru instrukcji wewnętrznych w IMQ;
- okoliczność, iż fakty mające podlegać dowodzeniu, były już ustalone zgodnie z żądaniem
IMQ na podstawie zgromadzonych w agtach sprawy dokumentów (dotyczy to okoliczności
takich jak: obrotów IMQ i udziału obrotów pochodzących z działalności prowadzonej na
terenie Polski w obrotach Przedsiębiorcy);
- okoliczność, iż wnioskowany środek dowodowy był nieprzydatny dla ustalenia istotnych dla
sprawy faktów (dotyczy to przede wszystkim okoliczności zawiązania Porozumienia, skoro
IMQ nie twierdziło nawet, aby wnioskowane osoby mogły być obecne na przypadkowym
spotkaniu w październiku 2009 r.).
Odnośnie wniosków dowodowych z badań wariograficznych J.A. i J.P. [ochrona danych
osobowych] (pkt B i C) podnieść wypada, iż nie zostały one uwzglednione z następujących
względów:
- W istocie dotyczyły one w części ocen, nie zaś ustalenia faktów. Przypomnieć należy, iż
miałyby zostać przeprowadzone m.in. na okoliczność „wykazania, iż IMQ SpA nie było
inicjatorem zawiązania nielegalnego porozumienia”. Dowód miałby zatem zostać
przeprowadzony pod wykazanie określonej tezy o charakterze ocennym, podczas gdy istotą
dowodu ma być wykazanie konkretnych faktów. Należy podkreślić, iż ocena, kto był
inicjatorem niedozwolonego Porozumienia należy do Prezesa UOKiK nie zaś do świadków.
- Okoliczność w postaci „wykazania inicjatora pierwszego przypadku realizacji
niedozwolonego porozumienia” nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia ustalenia, kto
Porozumienie w ogóle zainicjował (jak wynikało z uzasadnienia wniosku IMQ, temu celowi
dowód miał służyć). Wypada zauważyć, iż Porozumienie zawarto w październiku 2009 r., zaś
pierwszy przypadek jego realizacji miał miejsce miesiąc później, co pozostaje bez związku z
ww. kwestią.
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- Oceniany środek dowodowy w postaci badania wariograficznego budzi zastrzeżenia co do
jego wartości dowodowej zarówno w orzecznictwie.49 jak i w doktrynie50, które to
wątpliwości organ antymonopolowy podzielił.
4. Kara pieniężna
Wstęp
Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k. w wersji ustalonej w Dzienniku Ustaw Nr 50 poz. 331
wraz z późn. zmianami zawartymi w : Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660: Dz. U. Nr 171, poz.
1206; Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009
r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173;„Prezes Urzędu może
nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6,
w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8, lub naruszenia zakazu określonego w
art. 9.”.
Jako zasadę w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w ww. wersji przyjęto zatem,
że kara pieniężna może wynieść maksymalnie 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
Pojęcie „przychodu” zostało sprecyzowane w art. 4 pkt 15 u.o.k.k.w ww. wersji ,,zgodnie z
którym: „Ilekroć w ustawie jest mowa o przychodzie – rozumie się przez to przychód
uzyskany w roku podatkowym pop[rzezającym dzień wszczęcia postępowania na podstawie
ustawy, w rozumieniu obowiązujących przedsiębiorcę przepisówo podatku dochodowym”.
W ramach prowadzonego postępowania, w przypadku obu Przedsiębiorców kary - zgodnie z
art. 106 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k. - zostały ustalone na podstawie wysokości ich przychodów
osiągniętych w 2016 r.
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej ma charakter fakultatywny, a o tym, czy w
konkretnej sprawie w odniesieniu do danego przedsiębiorcy zasadne jest nałożenie kary
pieniężnej decyduje, w ramach uznania administracyjnego, Prezes Urzędu. Niemniej, jak
wskazuje się w orzecznictwie antymonopolowym „skuteczna polityka karania wymaga
jednak, by w przypadku stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę praktyki ograniczającej
konkurencję zasadą było nakładanie kary pieniężnej”51. Nieuzasadnione byłoby zatem
odstępowanie od nałożenia kary pieniężnej w przypadku bardzo poważnych naruszeń, do
których zalicza się zmowy cenowe czy też polegające na podziale rynku zbytu.
Ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, Prezes Urzędu uwzględnia w szczególności
okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a
także okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień
naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia,
Np. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 273/13 „(…) Sam wynik badania, o jakim mowa w
art. 199a k.p.k. dowodzi tylko i wyłącznie tego, jakie były reakcje oskarżonego na określone zadawane mu
pytania. Nie można go uznawać za dowód jej sprawstwa czy winy (…)”
50
E. Gruza, 1.2. Działy psychologii [w] „Psychologia sądowa dla prawników”, 2012/LEX, zawierający m.in.
pogląd Autorki: „podsumowując rozważania poświęcone wariografowi, należy jednoznacznie stwierdzić, że
urządzenie to nie może być wykorzystywane do badania szczerości wypowiedzi. Należy zatem odrzucić koncepcje
odwołujące się do metod instrumentalnej detekcji kłamstwa. Ekspertyza wariograficzna może być
wykorzystywana jedynie do badania znajomości realiów „modus operandi”, służyć dynamizowaniu śledztwa
oraz eliminowaniu osób niemających realnego związku z przestępstwem”.
51
wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8.11.2004 r., sygn. akt XVII Ama 81/03.
49
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działalności przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia oraz specyfiki rynku, na
którym doszło do naruszenia (art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Kara pieniężna może zostać nałożona na przedsiębiorcę niezależnie od tego, czy dopuścił się
naruszenia przepisów ustawy umyślnie, czy też nieumyślnie. Nakładana przez Prezesa Urzędu
kara pieniężna powinna pełnić funkcję represyjną (tj. stanowić dolegliwość dla przedsiębiorcy
naruszającego przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), ale także
prewencyjną i dyscyplinującą (tj. zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości).
W zależności od stopnia naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
pierwszeństwo przyznaje się funkcji prewencyjnej albo represyjnej. W niniejszej sprawie
Prezes Urzędu uznał, że zachodzą przesłanki do nałożenia na przedsiębiorców kar
pieniężnych.
W punkcie I i II niniejszej Decyzji Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przez spółki Dekra i
IMQ art. 6 ust 1 pkt 1 i 3 u.o.k.k. Stwierdzone porozumienia nie korzystają z wyłączenia spod
zakazu porozumień ograniczających konkurencję ani na podstawie art. 7 u.o.k.k., ani na
podstawie art. 8 tejże ustawy. W ocenie Prezesa Urzędu uzasadnione jest zatem nałożenie z
tytułu stwierdzonych naruszeń jednej kary pieniężnej, albowiem stwierdzone praktyki są
wzajemnie powiązane i służą jednemu celowi – ograniczeniu konkurencji na krajowym rynku
certyfikacji. Ponadto w istocie obie kwalifikacje prawne zachowań IMQi Dekra dotyczą tych
samych zachowań, które jednak z prawnego punktu widzenia mogą podlegać kwalifikacji z
dwóch przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 u.o.k.k.
Ze względu na kryterium natury naruszenia Prezes Urzędu wyróżnia trzy rodzaje naruszeń:
bardzo poważne, poważne i pozostałe. Naruszenie będące przedmiotem niniejszej sprawy
Prezes Urzędu zakwalifikował do kategorii naruszeń bardzo poważnych, bowiem jest nim
zmowa cenowa oraz podział rynku zbytu, tj. szczególnie szkodliwe horyzontalne
porozumienie ograniczające konkurencję. Natura naruszenia znajduje odzwierciedlenie w
wysokości kary w ten sposób, że decyduje ona o wysokości kwoty wyjściowej (bazowej)
będącej podstawą dla ustalenia wysokości kary. W przypadku bardzo poważnych naruszeń
Prezes Urzędu jako kwotę wyjściową przyjmuje wartość od powyżej 1% do 3% przychodu
przedsiębiorcy.
4.1. Kara dla Dekra
Kara dla Dekra z tytułu praktyk, opisanych w pkt I i II Decyzji.
W niniejszej sprawie Prezes Urzędu uznał, że Porozumienie zawarte pomiędzy stronami
niniejszego postępowania w zakresie uzgadniania cen ofert na usługi certyfikacji oraz alokacji
klientów należy do szczególnie szkodliwych horyzontalnych ograniczeń konkurencji. W tym
stanie rzeczy stwierdzone naruszenie zostało zakwalifikowane do kategorii naruszeń bardzo
poważnych. Niemniej jednak, porozumienie horyzontalne nie objęło wszystkich uczestników
rynku właściwego, a tylko dwóch jego uczestników, mających zarazem niewielkie udziały na
tym rynku (szczególnie IMQ), co mogło powodować stosunkowo niską efektywność takiego
Porozumienia. Z tego względu Porozumienie, chociaż niewątpliwie ograniczało konkurencję,
mogło w praktyce nie wywołać trwałych zmian na rynku właściwym. W związku z tym organ
antymonopolowy przyjął za właściwe określenie wysokości kary pieniężnej za wskazane
Porozumienie na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli (tabela nr 1a).
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Tabela 1a – I etap naliczania wysokości kar
Lp. Przedsiębiorca

Kwota bazowa kary
(ustalona na podstawie
[tajemnica przedsiębiorstwa]

% przychodu w zł)
1

DEKRA

[tajemnica przedsiębiorstwa]

W następnej kolejności rozważono więc czynniki dotyczące specyfiki rynku właściwego i
działalności przedsiębiorcy. W szczególności Prezes Urzędu uwzględnił fakt, że krajowy
rynek certyfikacji jest rynkiem konkurencyjnym, na którym działa wielu przedsiębiorców i na
którym nie występują istotne bariery wejścia. Uwzględniono również skutki praktyki, w
postaci wystąpienia szkody po stronie uczestników rynku, dotkniętych praktykami tego
Przedsiębiorcy wynikającymi z faktycznego wprowadzenia naruszenia w życie.
Uwzględniając łącznie powyższe okoliczności związane ze specyfiką rynku oraz działaniem
Strony postępowania postanowiono, że pozostaną one bez wpływu na wymiar kary.
Biorąc pod uwagę okres naruszenia Prezes Urzędu może zwiększyć kwotę bazową, jeżeli
długotrwałość stosowania praktyki ograniczającej konkurencję prowadzi do zwielokrotnienia
jej negatywnych skutków. Dla odzwierciedlenia wpływu okresu naruszenia na wysokość kary
Prezes Urzędu może zwiększyć kwotę bazową w przypadku długotrwałych porozumień
ograniczających konkurencję maksymalnie o 200%. Niedozwolone Porozumienie
stwierdzone w niniejszej decyzji należy zaliczyć do porozumień długotrwałych (gdyż za takie
uważane są naruszenia trwające dłużej niż rok), a co za tym idzie okres jego trwania na wpływ
na wysokość kary. Z tego tytułu postanowiono zwiększyć kwotę bazową o [tajemnica
przedsiębiorstwa]% (tabela nr 2a).
Tabela.2a – II etap naliczania wysokości kar
Lp. Przedsiębiorca
Kwota bazowa Kara
kary
podwyższona o
[tajemnica
(w zł)
przedsiębiorstwa] %
(w zł)
[tajemnica
[tajemnica
1
DEKRA
przedsiębiorstwa]

przedsiębiorstwa]

Ustalając wysokość kar pieniężnych Prezes Urzędu bierze pod uwagę także okoliczności
łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie (art. 111 ust. 2 u.o.k.k.
Okolicznościami łagodzącymi są w szczególności: (1) dobrowolne usunięcie skutków
naruszenia, (2) zaniechanie stosowania zakazanej praktyki przed wszczęciem postępowania
lub niezwłocznie po jego wszczęciu, (3) podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu
zaprzestania naruszenia lub usunięcia jego skutków, (4) współpraca z Prezesem Urzędu w
toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia postępowania, (5) bierna rola przedsiębiorcy w naruszeniu zakazu, (6)
działanie pod przymusem (art. 111 ust. 3 pkt 1 u.o.k.k.).
Jako okoliczności łagodzące w niniejszej sprawie Prezes Urzędu uwzględnił zaniechanie
przez Przedsiębiorcę stosowania kwestionowanej praktyki oraz współpracę z Prezesem
Urzędu w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia postępowania. Jak wskazano to w pkt 1.2. niniejszej Decyzji w toku
postępowania antymonopolowego Dekra współpracowała z Prezesem Urzędu, przedstawiając
w kolejnych pismach dodatkowe wyjaśnienia i dowody w sprawie, działając zarówno na
wezwanie Prezesa Urzędu jak również z własnej inicjatywy.

190

Z kolei okolicznościami obciążającymi są: (1) rola lidera lub inicjatora porozumienia lub
nakłanianie innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu, (2) przymuszanie,
wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych
przedsiębiorców, (3) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia, (4) umyślność naruszenia
(art. 111 ust. 4 pkt 1 u.o.k.k.).
Jako okoliczność obciążającą Prezes Urzędu uwzględnił umyślny charakter naruszenia.
Całokształt okoliczności sprawy świadczy o tym, że Przedsiębiorcy (poprzez działania swoich
pracowników) uzgodnili pewną podjętą z góry taktykę działania w zakresie ustalania cen w
zakresie certyfikatów, w tym ISO 9001 (System zarządzania jakością),, ISO 14001 (System
zarządzania środowiskiem), OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy) i ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem
informacji). Działania te – w ocenie Prezesa Urzędu – były dokonywane umyślnie i co
najmniej z przewidywaniem bezprawności ich działania i godzeniem się na nią.
Podmioty profesjonalnie działające na rynku powinny przewidywać, że podejmowane przez
nie działania mogą być uznane przez Prezesa Urzędu za niezgodne z przepisami ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów. Podobnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
stwierdził, iż „Brak świadomości uczestniczenia w niedozwolonym porozumieniu w sytuacji,
gdy powód jest profesjonalistą, świadczy o lekkomyślnym podejściu do prowadzonej
działalności gospodarczej, bez zastanowienia się nad skutkami takiego postępowania”52.
Uwzględnienie wpływu ww. okoliczności łagodzących i obciążających skutkuje obniżeniem
wymiaru kary o [tajemnica przedsiębiorstwa]%, tj. do [tajemnica przedsiębiorstwa] zł
(tabela nr 3a).
Tabela 3a – III etap naliczania wysokości kar
Lp. Przedsiębiorca
Kwota bazowa Kara obniżona o
[tajemnica
kary
przedsiębiorstwa] %
(w zł)
(w zł)
[tajemnica
[tajemnica
1
DEKRA
przedsiębiorstwa]

przedsiębiorstwa]

W ocenie Prezesa Urzędu, kara pieniężna (tj. [tajemnica przedsiębiorstwa]) w pełni
odpowiada stopniowi zawinienia spółki Dekra. Nakładając karę w ustalonej wyżej wysokości,
organ antymonopolowy wyszedł z założenia, iż powinna ona mieć charakter zarówno
represyjny, jak i prewencyjny, przyczyniając się do zapobieżenia stosowaniu podobnych
naruszeń w przyszłości. Niniejsza kara powinna pełnić również funkcję edukacyjną i
wychowawczą, a także podkreślać naganność zakwestionowanych w niniejszym
postępowaniu zachowań.
4.2.Kara dla IMQ
Kara dla IMQ z tytułu praktyk, opisanych w pkt I i II Decyzji.
W niniejszej sprawie Prezes Urzędu uznał, że Porozumienie zawarte pomiędzy stronami
niniejszego postępowania w zakresie uzgadniania cen ofert na udługi certyfikacji należy do
szczególnie szkodliwych horyzontalnych ograniczeń konkurencji. W tym stanie rzeczy
stwierdzone naruszenie zostało zakwalifikowane do kategorii naruszeń bardzo poważnych, w
związku z tym organ antymonopolowy przyjął za właściwe określenie wysokości kar
pieniężnych za wskazane Porozumienie na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli
(tabela nr 1b).
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Tabela 1b – I etap naliczania wysokości kar
Lp.

Przedsiębiorca

1

IMQ

Kwota
bazowa
kary
tajemnica
przedsiębiorstwa]%
[tajemnica
przedsiębiorstwa]

W następnej kolejności rozważono więc czynniki dotyczące specyfiki rynku właściwego i
działalności przedsiębiorcy. W szczególności wzięto pod uwagę relatywnie niewielki udział
przychodów IMQ z krajowego rynku certyfikacji, a więc rynku na którym wystąpił skutek
praktyki (poniżej 1% - zał. nr 1 do Decyzji), jak również niewielki zasięg geograficzny
praktyki. Prezes Urzędu uwzględnił również fakt, że krajowy rynek certyfikacji jest rynkiem
konkurencyjnym, na którym działa wielu przedsiębiorców i na którym nie występują istotne
bariery wejścia. Uwzględniono również skutki praktyki, w postaci wystąpienia szkody po
stronie uczestników rynku, dotkniętych praktykami Przedsiębiorcy i wynikającymi z
faktycznego wprowadzenia naruszenia w życie. Uwzględnienie wskazanych czynników
doprowadziło do obniżenia kary o [tajemnica przedsiębiorstwa] % (tabela nr 2b)
Tabela 2b – II etap naliczania wysokości kar
Lp.

Przedsiębiorca

Kwota
kary
(w zł)

1

IMQ

[tajemnica
przedsiębiorstwa
]

bazowa

Kara obniżona o
[tajemnica
przedsiębiorstwa]
% (w zł)
[tajemnica
przedsiębiorstwa]

Biorąc pod uwagę okres naruszenia Prezes Urzędu może zwiększyć kwotę bazową, jeżeli
długotrwałość stosowania praktyki ograniczającej konkurencję prowadzi do zwielokrotnienia
jej negatywnych skutków. Dla odzwierciedlenia wpływu okresu naruszenia na wysokość kary
Prezes Urzędu może zwiększyć kwotę bazową w przypadku długotrwałych porozumień
ograniczających konkurencję maksymalnie o 200%. Niedozwolone porozumienie stwierdzone
w niniejszej decyzji należy zaliczyć do porozumień długotrwałych (gdyż za takie uważane są
naruszenia trwające dłużej niż rok), a co za tym idzie okres jego trwania ma wpływ na
wysokość kary. Z tego tytułu postanowiono zwiększyć kwotę bazową o[tajemnica
przedsiębiorstwa] % (tabela nr 3b)
Tabela 3b – III etap naliczania wysokości kar
Lp.

Przedsiębiorca

Kwota
kary
(w zł)

1

IMQ

[tajemnica
przedsiębiorstw
a]

bazowa

Kara podwyższona
o
[tajemnica
przedsiębiorstwa]
% (w zł)
[tajemnica
przedsiębiorstwa]

Ustalając wysokość kar pieniężnych Prezes Urzędu bierze pod uwagę także okoliczności
łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie (art. 111 ust. 2 u.o.k.k.).
Okolicznościami łagodzącymi są w szczególności: (1) dobrowolne usunięcie skutków
naruszenia, (2) zaniechanie stosowania zakazanej praktyki przed wszczęciem postępowania
lub niezwłocznie po jego wszczęciu, (3) podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu
zaprzestania naruszenia lub usunięcia jego skutków, (4) współpraca z Prezesem Urzędu w
toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego
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przeprowadzenia postępowania, (5) bierna rola przedsiębiorcy w naruszeniu zakazu, (6)
działanie pod przymusem (art. 111 ust. 3 pkt 1 u.o.k.k.).
Jako okoliczności łagodzące w niniejszej sprawie Prezes Urzędu uwzględnił zaniechanie
przez Przedsiębiorcę stosowania kwestionowanej praktyki oraz współpracę z Prezesem
Urzędu w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia postępowania. Jak wskazano to w pkt 1.2. niniejszej Decyzji w toku
postępowania antymonopolowego IMQ współpracowała z Prezesem Urzędu, przedstawiając
w kolejnych pismach dodatkowe wyjaśnienia i dowody w sprawie, działając zarówno na
wezwanie Prezesa Urzędu jak również z własnej inicjatywy (na szczególną uwagę zasługuje
ustalony w pkt 2.12. Decyzji fakt przedłożenia przez Pełnomocnika IMQ dowodów,
pozwalających na ich wyłącznej podstawie udowodnić 16 przypadków realizacji
Porozumienia).
Z kolei okolicznościami obciążającymi są: (1) rola lidera lub inicjatora porozumienia lub
nakłanianie innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu, (2) przymuszanie,
wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych
przedsiębiorców, (3) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia, (4) umyślność naruszenia
(art. 111 ust. 4 pkt 1 u.o.k.k.). Jako okoliczność obciążającą Prezes Urzędu uwzględnił
umyślny charakter naruszenia. Zachowują aktualność uwagi poczynione wyżej odnośnie
obliczenia wysokości kary pieniężnej dla Dekra, zgodnie z którymi całokształt okoliczności
sprawy świadczy o tym, że Przedsiębiorcy (poprzez działania swoich pracowników) uzgodnili
pewną podjętą z góry taktykę działania w zakresie ustalania cen w zakresie certyfikatów, w
tym ISO 9001 (System zarządzania jakością), ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem),
OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) i ISO
27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji). Działania te – w ocenie Prezesa
Urzędu – były dokonywane umyślnie i co najmniej z przewidywaniem bezprawności ich
działania i godzeniem się na nią.
Podmioty profesjonalnie działające na rynku powinny przewidywać, że podejmowane przez
nie działania mogą być uznane przez Prezesa Urzędu za niezgodne z przepisami ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów. Podobnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
stwierdził, iż „Brak świadomości uczestniczenia w niedozwolonym porozumieniu w sytuacji,
gdy powód jest profesjonalistą, świadczy o lekkomyślnym podejściu do prowadzonej
działalności gospodarczej, bez zastanowienia się nad skutkami takiego postępowania”53.
Uwzględnienie wpływu okoliczności łagodzących i obciążających skutkuje obniżeniem
wymiaru kary o [tajemnica przedsiębiorstwa]%, tj. do[tajemnica przedsiębiorstwa] zł
(tabela nr 4b).
Tabela 4b – IV etap naliczania wysokości kar
Lp.

Przedsiębiorca

Kwota
bazowa
kary (w zł)

1

IMQ

[tajemnica
przedsiębiorstw

Kara obniżona o
[tajemnica
przedsiębiorstwa]
% (w zł)
[tajemnica
przedsiębiorstwa]

W ocenie Prezesa Urzędu, kara pieniężna (tj. [tajemnica przedsiębiorstwa]) w pełni
odpowiada stopniowi zawinienia spółki IMQ. Nakładając karę w ustalonej wyżej wysokości,
organ antymonopolowy wyszedł z założenia, iż powinna ona mieć charakter zarówno
represyjny, jak i prewencyjny, przyczyniając się do zapobieżenia stosowaniu podobnych
naruszeń w przyszłości. Niniejsza kara powinna pełnić również funkcję edukacyjną i
wychowawczą, a także podkreślać naganność zakwestionowanych w niniejszym
postępowaniu zachowań.
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5. Zastosowanie programu łagodzenia kar
Zgodnie z art. 109 ust. 1 u.o.k.k. w wersji określonej Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.: Dz. U. z
2007 r. Nr 99, poz. 660; Nr 171, poz. 1206; Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz.
1458, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2011 r.
Nr 34, poz. 173) w związku z art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 945), Prezes Urzędu, odstępuje od nałożenia kary, o której mowa w art. 106
ust. 1 pkt 1 lub 2 u.o.k.k., na przedsiębiorcę biorącego udział w porozumieniu, o którym
mowa m.in. w art. 6 ust. 1, jeżeli przedsiębiorca ten spełnia łącznie następujące warunki:
1) jako pierwszy z uczestników porozumienia:
a) dostarczy Prezesowi Urzędu informację o istnieniu zakazanego porozumienia,
wystarczającą do wszczęcia postępowania antymonopolowego, lub
b) przedstawi Prezesowi Urzędu, z własnej inicjatywy, dowód umożliwiający wydanie decyzji,
o której mowa w art. 10 lub 11
- jeżeli Prezes Urzędu nie posiadał w tym czasie informacji i dowodów wystarczających do
wszczęcia postępowania antymonopolowego lub wydania decyzji, o której mowa w art. 10 lub
11;
2) współpracuje z Prezesem Urzędu w toku postępowania w pełnym zakresie, dostarczając
niezwłocznie wszelkich dowodów, którymi dysponuje, albo którymi może dysponować, i
udzielając niezwłocznie wszelkich informacji związanych ze sprawą, z własnej inicjatywy lub
na żądanie Prezesa Urzędu;
3) zaprzestał uczestnictwa w porozumieniu nie później niż w dniu poinformowania Prezesa
Urzędu o istnieniu porozumienia lub przedstawienia dowodu, o którym mowa w pkt 1 lit. b;
4) nie był inicjatorem zawarcia porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do
uczestnictwa w porozumieniu.
Obniżenie kary pieniężnej uregulowane jest z kolei m.in. art. 109 ust. 2 i 3 i ust. 4 u.o.k.k. w
wersji podanej wyżej. Zgodnie z powołanymi przepisami (art. 109 ust. 2 u.o.k.k.) m.in. jeżeli
Przedsiębiorca nie spełnia podanych wyżej art. 109 ust. 1 u.o.k.k. warunków do odstąpienia
od nałożenia kary pieniężnej, a łącznie spełnia następujące warunki:
1) przedstawi Prezesowi Urzędu, z własnej inicjatywy, dowód, który w istotny sposób
przyczyni się do wydania decyzji, o której mowa w art. 10 lub 11;
2) zaprzestał uczestnictwa w porozumieniu nie później niż w momencie przedstawienia
dowodu, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu nakłada karę w wysokości nie
większej niż 5% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok
nałożenia kary - na przedsiębiorcę, który jako pierwszy spełnił warunki, o których mowa w
ust. 2 (art. 109 ust. 3 pkt 1 u.o.k.k.).
Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 4 u.o.k.k., w przypadku gdy przedsiębiorca spełnia warunki
określone w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2-4, Prezes Urzędu nakłada karę w wysokości
określonej w ust. 3 pkt 1, w przypadku gdy inny przedsiębiorca biorący udział w
porozumieniu spełnił wcześniej warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2-4.
Tryb postępowania w sprawie złożenia wniosku o odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej
określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu
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postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie
(Dz. U. Nr 20, poz. 109).
Wniosek Dekra w trybie art. 109 u.o.k.k.
W dniu 14 maja 2014 r. Prezes Zarządu Dekra złożył skrócony wniosek o odstąpienie
od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie. Wniosek złożony został w trybie § 5
rozporządzenia, o którym mowa wyżej. Zgodnie z powołanym przepisem, wniosek złożony w
tym trybie ma zawierać wskazanie:
1) przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie,
2) produktów lub usług, których dotyczy porozumienie,
3) terytorium objętego porozumieniem,
4) czasu trwania porozumienia,
5) celu porozumienia,
6) czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej został złożony
również do organów ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Komisji Europejskiej
- jeśli wniosek zawiera wstępną informację lub dowód, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1
lub ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.
Ponieważ wniosek nie zawierał pełnych, wymaganych prawem informacji (określonych w § 3
ust. 2 Rozporządzenia) Prezes Urzędu wezwał do ich uzupełnienia w zakreślonym przez
siebie terminie (na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia). W zakreślonym przez Prezesa
Urzędu terminie wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 czerwca i 7 lipca 2014 r. m.in.
o następujące informacje:
- okoliczności zawarcia porozumienia;
- roli poszczególnych uczestników w porozumieniu;
- imion, nazwisk i stanowisk służbowych osób pełniących w porozumieniu znaczące funkcje.
Ze złożonych w dniach 14 maja 2014 r., 11 czerwca i 7 lipca 2014 r. oświadczeń wynikało, iż
Przedsiębiorca zaprzestał udziału w Porozumieniu najpóźniej w dniu złożenia wniosku, tj. 14
maja 2014 r. oraz – iż nie był jego inicjatorem.
Uznawszy, że wstępna analiza wniosku oraz materiału dowodowego dostarczone przez Dekra
wskazywała, że przedsiębiorca ten może spełniać warunki z art. 109 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu zawiadomił o tym wnioskodawcę. Jednocześnie
Prezes Urzędu poinformował tego przedsiębiorcę, że uznanie spełnienia warunków z art. 109
ust. 1 lub 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów będzie podlegać weryfikacji w
toku postępowania antymonopolowego.
Analizując przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej, o których mowa w art. 109
ust. 1 pkt 1 u.o.k.k., należy stwierdzić:
Po pierwsze - Przedstawione przez Dekra informacje w skróconym wniosku z dnia 14 maja
2014 r. spełniają wymóg zawarty w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit a u.o.k.k., tj. zawierają informację
o istnieniu zakazanego porozumienia wystarczająca do wszczęcia postepowania
antymonopolowego, lecz nie zawierały jeszcze dowodów umożliwiających Prezesowi
UOKiK wydanie decyzji, o której mowa w art. 10 lub 11 u.o.k.k. Dopiero informacje złożone
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w kolejnych uzupełnieniach ww. wniosku, tj. pismach z dnia 11 czerwca i 7 lipca 2014 r.
zawierały również dowody istnienia Porozumienia ograniczającego konkurencję. Prezes
Urzędu pozytywnie ocenił i uznał za posiadające istotną wartość dodaną wyjaśnienia
przedstawione przez Przedsiębiorcę odnośnie do okoliczności zawarcia i funkcjonowania
Porozumienia. W złożonym wniosku oraz kolejnych pismach składanych również w toku
postępowania antymonopolowego Przedsiębiorca ten szczegółowo opisał przebieg zawarcia
Porozumienia oraz jego treść. Dokonany przez Dekra opis Porozumienia pozwolił na
ustalenie istotnych okoliczności związanych z jego zawarciem i funkcjonowaniem, w tym
genezę i cel, zaangażowanych przedsiębiorców, nazwiska i stanowiska służbowe osób
biorących aktywny udział w nielegalnej wymianie informacji w formie uzgodnień, czas i
miejsca spotkań, kanały wymiany informacji, treść korespondencji mailowej dotyczącej
większości przypadków realizacji Porozumienia i in. Przedsiębiorca wprawdzie wskazał inna
od ustalonej przez Prezesa UOKiK datę zapoczątkowania Porozumienia, jednakże ostatecznie
nie wykluczył również możliwości jego zawarcia w czasie spotkania J.p. i J.A.[ochrona
danych osobowych] w październiku 2009 r. w Krakowie. Bez informacji przekazanych przez
Prezes UOKiK nie miałby wiedzy na temat samego faktu zawarcia Porozumienia, gdyż ww.
Przedsiębiorca fakt jego zawarcia ujawnił jako pierwszy.
A zatem spełniona została pierwsza z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary
pieniężnej, tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. a u.o.k.k.
Po drugie - Przedsiębiorca współpracował z Prezesem Urzędu w pełnym zakresie, udzielając
niezwłocznie wszelkich informacji związanych ze sprawą, zarówno z własnej inicjatywy jak i
na żądanie organu antymonopolowego. Wnioskodawca przedstawił Prezesowi Urzędu,
jeszcze przed wszczęciem postępowania antymonopolowego w tej sprawie, informacje
dotyczące charakteru oraz mechanizmu funkcjonowania Porozumienia umożliwiające
Prezesowi Urzędu wydanie decyzji. Biorąc pod uwagę współpracę Dekra z Prezesem Urzędu
w toku postępowania należy pozytywnie ocenić jego działania w tym zakresie.
A zatem spełniona została druga z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej,
tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.
Po trzecie - nie budzi wątpliwości fakt, że Dekra zaprzestała uczestnictwa w Porozumieniu
najpóźniej w dniu 14 maja 2014 tj. przed najpóźniej w dacie wystąpienia do Prezesa UOKiK
z wnioskiem o odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej.
A zatem spełniona została trzecia z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej,
tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.
Po czwarte – jak omówiono to szczegółowo w pkt 3.6.5. Decyzji, brak jest dowodów na to,
aby Dekra była inicjatorem zawarcia Porozumienia i nakłaniała innych przedsiębiorców do
uczestnictwa w Porozumieniu. Stan dowodów oraz nie dające się usunąć wątpliwości
przemawiają bowiem za przyjęciem, iż w sprawie nie można jednoznacznie ustalić zarówno
tego, kto zainicjował Porozumienie, jak również, kto faktycznie nakłaniał drugiego z
Przedsiębiorców do uczestniczenia w nim.
A zatem spełniona została czwarta z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary
pieniężnej, tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.o.k.k.
Z uwagi na powyższe, w opinii Prezesa Urzędu Dekra, spełniła przesłanki odstąpienia od
nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, która zostałaby na nią nałożona w przypadku braku współpracy z Prezesem
Urzędu w ramach programu łagodzenia kar.
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Wobec wszystkich powyższych okoliczności Prezes Urzędu odstąpił od nałożenia kary na
spółkę Dekra, czemu dał wyraz w pkt IV sentencji Decyzji.

Wniosek IMQ w trybie art. 109 u.o.k.k.
W dniu 20 maja 2014 r. IMQ złożyło skrócony wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej lub jej obniżenie. Wniosek złożony został w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia, o
którym mowa wyżej, tj. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z powołanym przepisem, wniosek przesłany pocztą
elektroniczną lub faksem na wskazany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, adres poczty elektronicznej lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o
godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona w
sposób określony w art. 51 ustawy zostanie przekazana Prezesowi Urzędu w terminie 3 dni od
dnia wpływu wniosku drogą elektroniczną lub faksem.
Przedsiębiorca następnie w dniu 23 maja 2014 r. złożył oryginał wniosku, złożonego
wcześniej w wersji elektronicznej. Do wniosku dołączono szereg dokumentów, stanowiących
później podstawę do wydania niniejszej Decyzji, w tym kopie ofert, korespondencji mailowej
miedzy pracownikami zaangażowanymi w wymianę informacji i in. Dokumenty złożono w
przejrzystej formie, pogrupowane i opisane latami.
Następnie wniosek uzupełniony został pismem doręczonym Prezesowi UOKiK w dniu 9
czerwca 2014 r. Wniosek wraz z uzupełniającymi go materiałami, zawierał m.in. informacje
odnośnie do:
1) przedsiębiorców, którzy zawarli Porozumienie;
2) usług, których dotyczyło Porozumienie;
3) terytorium objętego Porozumieniem;
4) celu Porozumienia;
5) okoliczności zawarcia Porozumienia;
6) roli poszczególnych uczestników w Porozumieniu;
7) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób pełniących w Porozumieniu zarówno jak i
drugorzędne znaczące funkcje;
8) czasu trwania Porozumienia;
9) czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej został złożony
również do organów ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Komisji Europejskiej.
Ze złożonych oświadczeń wynikało, iż Przedsiębiorca zaprzestał udziału w Porozumieniu
najpóźniej w początku 2014 r. oraz – iż nie był jego inicjatorem. W wyniku postępowania
wewnętrznego, IMQ zmodyfikowało datę zakończenia Porozumienia, przesuwając ja na
początek maja 2014 r.
Uznawszy, że wstępna analiza wniosku oraz materiału dowodowego dostarczone przez IMQ
wskazywała, że przedsiębiorca ten może spełniać warunki z art. 109 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu zawiadomił o tym wnioskodawcę. Jednocześnie
Prezes Urzędu poinformował tego przedsiębiorcę, że uznanie spełnienia warunków z art. 109
ust. 1 lub 2 u.o.k.k. będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego.
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Analizując przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej, o których mowa w art. 109
ust. 1 pkt 1 u.o.k.k., należy stwierdzić:
Po pierwsze - Przedstawione przez IMQ informacje oraz dowody nie spełniają wymogu
zawartego w art. 109 ust. 1 pkt 1 a u.o.k.k., ponieważ IMQ wniosek złożyła jako drugi z
Przedsiębiorców. Przypomnieć wypada, iż IMQ wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej lub jej obniżenie złożyła w dniu 20 maja 2014 r., zaś 6 dni wcześniej analogiczny
wniosek złożyła Dekra. Zatem jako pierwszy z uczestników Porozumienia informacje o jego
istnieniu wystarczające do wszczęcia postępowania antymonopolowego, ujawniła Dekra.
Pomimo jednak wcześniejszego spełnienia przez Dekra warunku opisanego w art. 109 ust. 1
pkt 1 lit. a u.o.k.k., IMQ spełniło jako pierwszy z uczestników Porozumienia warunek
określony w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. b, tj. przedstawiła Prezesowi Urzędu z własnej inicjatywy
dowody umożliwiające wydanie decyzji, o której mowa w art. 10 lub 11 u.o.k.k. Jak opisano
to wyżej, Do wniosku dołączono szereg dokumentów, stanowiących później podstawę do
wydania niniejszej Decyzji, w tym kopie ofert, korespondencji mailowej między
pracownikami zaangażowanymi w wymianę informacji i in. Dokumenty złożono w
przejrzystej formie, pogrupowane i opisane latami, co ułatwiło późniejszą ich analizę.
A zatem nie została spełniona pierwsza z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary
pieniężnej, tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. a u.o.k.k., spełniona
została natomiast przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. b u.o.k.k.
Znaczenie prawne posiada jednak stwierdzenie, iż warunki określone w art. 109 ust. 1
pkt 1 lit. a wcześniej od IMQ spełniła Dekra.
Po drugie - Przedsiębiorca współpracował z Prezesem Urzędu w pełnym zakresie, udzielając
niezwłocznie wszelkich informacji związanych ze sprawą, zarówno z własnej inicjatywy jak i
na żądanie organu antymonopolowego. Wnioskodawca przedstawił Prezesowi Urzędu,
jeszcze przed wszczęciem postępowania antymonopolowego w tej sprawie, informacje
dotyczące charakteru oraz mechanizmu funkcjonowania Porozumienia umożliwiające
Prezesowi Urzędu wydanie decyzji. Biorąc pod uwagę współpracę Dekra z Prezesem Urzędu
w toku postępowania należy pozytywnie ocenić jego działania w tym zakresie.
A zatem spełniona została druga z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej,
tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.
Po trzecie - nie budzi wątpliwości fakt, że IMQ zaprzestała uczestnictwa w Porozumieniu
najpóźniej w dniu 14 maja 2014 tj. przed wystąpieniem do Prezesa UOKiK z wnioskiem
o odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej.
A zatem spełniona została trzecia z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej,
tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.
Po czwarte – jak omówiono to szczegółowo w pkt 3.6.5. Decyzji, brak jest dowodów na to,
aby IMQ była inicjatorem zawarcia Porozumienia i nakłaniała innych przedsiębiorców do
uczestnictwa w Porozumieniu. Stan dowodów oraz nie dające się usunąć wątpliwości
przemawiają bowiem za przyjęciem, iż w sprawie nie można jednoznacznie ustalić zarówno
tego, kto zainicjował Porozumienie, jak również, kto faktycznie nakłaniał drugiego z
Przedsiębiorców do uczestniczenia w nim.
A zatem spełniona została czwarta z przesłanek odstąpienia od nałożenia kary
pieniężnej, tj. przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.o.k.k.
Z uwagi jednak na fakt, iż warunki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. a wcześniej od IMQ
spełniła Dekra, zaś IMQ spełniło warunki, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2,
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pkt 3 i pkt 4 u.o.k.k., zastosowanie w sprawie posiada przepis art. 109 ust. 4 u.o.k.k.
Przypomnieć wypada, iż zgodnie z powołanym przepisem w przypadku gdy przedsiębiorca
spełnia warunki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2-4, Prezes Urzędu nakłada
karę w wysokości określonej w ust. 3 pkt 1 (czyli w wysokości nie większej niż 5%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary)., w
przypadku gdy inny przedsiębiorca biorący udział w porozumieniu spełnił wcześniej warunki
określone w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2-4.
Z uwagi na powyższe, w opinii Prezesa Urzędu, IMQ wypełniło wszystkie ustawowe
przesłanki obniżenia kary, określone w art. 109 ust. 4 u.o.k.k., co w ocenie Prezesa UOKiK
pozwala na obniżenie kary pieniężnej nałożonej na IMQ za stosowanie praktyk ograniczającej
konkurencyjnych określonej, opisanych w pkt I i II niniejszej Decyzji, o 50% do kwoty
461590,25 zł - czemu dano wyraz nakładając kary pieniężne w pkt III sentencji Decyzji.
Tak więc, łączna kwota kary za stwierdzone naruszenia art. 6 ust.1 pkt 1 i 3 u.o.k.k. wynosi
461590,25 zł. Wysokość w/w kary pieniężnej mieści się poniżej maksymalnej wysokości kary
jaką Prezes Urzędu mógł nałożyć w niniejszej sprawie, tj. nie przekracza 5 % przychodu
osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 109 ust. 3 pkt 1
u.o.k.k.).
Zgodnie z art. 112 ust. 3 u.o.k.k. karę pieniężną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się niniejszej decyzji, na konto Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w Warszawie prowadzone w NBP O/O Warszawa o numerze 51-101010100078782231000000.
5. Koszty postępowania
Zgodnie z art. 80 u.o.k.k. Prezes Urzędu rozstrzyga o kosztach, w drodze postanowienia,
które może być zamieszczone w decyzji kończącej postępowanie. Natomiast stosownie do art.
77 ust. 1 tej ustawy, jeżeli w wyniku postępowania stwierdzono naruszenie jej przepisów,
przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia, oraz osoba zarządzająca, o której mowa w
art. 6a, są obowiązani ponieść koszty postępowania. Osoba zarządzająca, o której mowa w
art. 6a u.o.k.k. to osoba, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania
stwierdzonego naruszenia zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 101
ust. 1 lit. a-e Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, umyślnie dopuściła przez swoje
działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wymienionych zakazów.
Ponieważ w sprawie niniejszej nie stwierdzono umyślnego naruszenia art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3
przez osoby zarządzające każdego z Przedsiębiorców, którego pracownicy zaangażowani byli
w niedozwoloną wymianę informacji, dlatego też nie nałożono obowiązku zwrotu kosztów
postępowania na te osoby, nakładając ten obowiązek na samych Przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 263 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do kosztów postępowania
zalicza się m.in. koszty doręczenia stronom pism urzędowych. Zgodnie z art. 264 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego, jednocześnie z wydaniem decyzji organ
administracji publicznej ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania,
osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Postępowanie zakończone niniejszą decyzją zostało wszczęte z urzędu, a w jego wyniku
Prezes Urzędu stwierdził, w pkt I i II sentencji niniejszej decyzji, naruszenie przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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Kosztami niniejszego postępowania są wydatki związane z korespondencją prowadzoną przez
Prezesa Urzędu w toku tego postępowania w łącznej wysokości 515,60 zł, czyli 257,80 zł w
przypadku każdej ze Stron postępowania wobec której stwierdzono naruszenie art. 6 ust 1 pkt
1 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec powyższego organ antymonopolowy nałożył w pkt V niniejszej decyzji na IMQ
oraz Dekrę obowiązek zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kosztów postępowania w kwocie po 257,80 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) każdy, w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia się decyzji.
Na podstawie art. 264 § 1 k.p.a. w zw. z art. 83 u.o.k.k. koszty niniejszego postępowania
Przedsiębiorcy zobowiązani są wpłacić w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się
niniejszej decyzji na konto w NBP O/O Warszawa o numerze 51-101010100078782231000000.
Załączniki stanowiące integralną część Decyzji:
1) Załącznik nr 1 (załącznik niejawny dla Dekra) - Informacja o przychodach uzyskanych
przez IMQ,
2) Załącznik nr 2 (załącznik niejawny dla IMQ) - Informacja o przychodach uzyskanych
przez Dekra.
Pouczenia
1. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku
z art. 47928 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, od niniejszej Decyzji przysługuje
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w terminie miesięcznym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
2. Stosownie do treści art. 81 ust.5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art.
264 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 83 powołanej wyżej
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art.47932 § 1 i § 2 k.p.c., stronie –
w razie kwestionowania wyłącznie postanowienia o kosztach zawartego w pkt V niniejszej
Decyzji - przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa Urzędu – Delegatury
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu - w terminie tygodniowym od
dnia doręczenia decyzji.
3. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 623 ze zm.), odwołanie od
decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w
kwocie 1000 zł.
4. Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd może
przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie
będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma
dostatecznych środków na ich uiszczenie.
5. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie
do protokołu w sądzie, w który sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.
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6. Stosownie do treści art. 117 § 1 - 4 Kodeksu postępowania cywilnego, strona zwolniona
przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części, może domagać się ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa
przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków
na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od
kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa
ma być wytoczona lub już się toczy.
Otrzymują:
1. Pani Monika Frankowska – Krysiak
Adwokat
Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 4/4
40-005 Katowice
2. Pan Jarosław Sroczyński
Radca prawny
Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j.
ul. Św. Tomasza 34 Dom Na Czasie lok. 12
31-027 Kraków
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