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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(druk nr 421) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych wpisuje się w zmiany przepisów, mające na celu systemowe uregulowanie 

problematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności. 

W przeszłości kwestia dostępu przywięziennych zakładów pracy do zamówień 

publicznych była już regulowana w sposób szczególny. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 3b, 

obowiązującej do 1 marca 2004 r., ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

publicznych stanowił, iż przy udzieleniu zamówień przedsiębiorstwom podległym Ministrowi 

Sprawiedliwości oraz gospodarstwom pomocniczym działającym przy zakładach karnych 

i aresztach śledczych, nie stosuje się reżimu zamówień publicznych. Obowiązująca od 

2 marca 2004 r. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

pozbawiona została takiego rozwiązania. 

W uzasadnieniu projektu ustawy podnoszono, iż „brak systemowych rozwiązań, w tym 

preferencji wobec przywięziennych zakładów pracy, a także trwający od 2007 r. kryzys 

gospodarczy spowodowały znaczny spadek liczby skazanych, zatrudnionych 

w przywięziennych zakładach pracy”. Te same czynniki mają również wpływ na kondycję 

finansową przywięziennych zakładów pracy, w których zatrudnieni są skazani. Przychody 

przywięziennych zakładów pracy zmniejszyły się z 783,7 mln zł w 2007 r. i 861,1 mln zł 

w 2008 r. do 415,7 mln zł w 2011 r. Tendencja spadkowa, zarówno w odniesieniu do liczby 

zatrudnionych skazanych, jak i przychodów przywięziennych zakładów pracy utrzymuje się. 

W opinii wnioskodawców, nowelizacja ma zmienić tę tendencję i uczynić z zatrudnienia 

skazanych skuteczny środek realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności. 
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W uzasadnieniu podkreślono, iż „przywięzienne zakłady pracy prowadzą działalność 

w znacznie trudniejszych warunkach niż podmioty niezwiązane instytucjonalnie 

z więziennictwem. Z jednej strony muszą konkurować na rynku w walce o klienta, a tym 

samym muszą spełniać stawiane przez odbiorców wymagania jakościowe i cenowe, z drugiej 

zaś – ponoszą szereg dodatkowych kosztów działalności penitencjarnej, związanych m.in.: 

z niską wydajnością, brakiem kwalifikacji zawodowych oraz dużą rotacją zatrudnionych 

skazanych, zwiększonymi nakładami na szkolenia i przyuczanie tych osób do pracy, 

utrzymywaniem zabezpieczeń ochronnych miejsc zatrudnienia, a także dozorowaniem 

i konwojowaniem osadzonych (koszty te nie występują w przypadku innych 

przedsiębiorców). Ponadto lokalizacja przywięziennych zakładów pracy za murami 

więziennymi utrudnia kontakty oraz bieżącą współpracę z dostawcami, kooperantami 

i odbiorcami. Stanowi to istotny element osłabiający konkurencyjność takich zakładów 

pracy”. Działalność przywięziennych zakładów pracy łączy w sobie dwa, bardzo różne cele: 

publiczny – resocjalizację (zatrudnianie osób pozbawionych wolności powinno mieć na celu 

przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na ich postawy) oraz ekonomiczny (aby 

utrzymać się na rynku, zakłady te muszą osiągać zyski). 

Mając powyższe na względzie, w art. 1 dokonano zmiany, która umożliwi – podobnie 

jak to miało miejsce w przeszłości – szczególne traktowanie przywięziennych zakładów 

pracy przy udzielaniu zamówień publicznych. Przyjęta zmiana wprowadza do ustawy – 

Prawo zamówień publicznych nowe wyłączenie przedmiotowe z reżimu zamówień 

publicznych. Polega ona na dodaniu do art. 4 nowelizowanej ustawy nowego pkt 14. W myśl 

dodawanej regulacji, reżimu zamówień publicznych nie będzie się stosowało do zamówień 

udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej 

przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo 

instytucje gospodarki budżetowej, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności; 

2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8; 

3) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań 

wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych 

Służby Więziennej; 

4) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego 

zakładu pracy. 
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W art. 2 opiniowanej ustawy sformułowano przepisy przejściowe określające, że do 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do umów w sprawach zamówień publicznych, 

zawartych przed tym dniem, będzie się stosowało przepisy dotychczasowe. 

W przepisie o wejściu w życie (art. 3) przyjęto standardowy 14-dniowy termin vacatio 

legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. Projekt ustawy został 

wniesiony do laski marszałkowskiej przez Senat. W trakcie prac nad projektem w Sejmie 

nadano dodawanemu do art. 4 nowelizowanej ustawy pkt 14 brzmienie zaproponowane 

w Stanowisku Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (druk sejmowy nr 1082). Rząd wnosił o doprecyzowanie podmiotów, które będą 

mogły skorzystać z przedmiotowego wyłączania ze stosowania reżimu zamówień 

publicznych oraz warunków, jakie podmioty te powinny spełniać. 

Przyjmując propozycję rządową ograniczono zakres podmiotów, które będą mogły 

udzielić zamówienia z wyłączeniem reżimu zamówień publicznych. Projekt zakładał, że 

oprócz zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości wyłączone będą również 

zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez 

Ministra. W następstwie zmian, wyłączeniem objęte będą zamówienia udzielane przez 

Ministra Sprawiedliwości oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej. 

Doprecyzowując warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z wyłączenia – 

kierując się propozycja rządową – rozszerzono katalog takich warunków. Przyjęto, iż 

zastosowanie wyłączenia będzie możliwe, jeżeli: zasadnicza część działalności 

przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra 

Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz przedmiot 

zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy. 

Pozostałe dwa warunki statuowane pierwotnie projektem senackim pozostały bez zmian. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Główny legislator 

Jakub Zabielski 


