
 

 Warszawa, 27 maja 2013 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-22(3)/13  

 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

-  o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (druk nr 1082) 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Prezesa Rady 
Ministrów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

         (-)Donald Tusk 



 

 

Stanowisko Rządu 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk 
sejmowy Nr 1082) 

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy 
Nr 1082) zawiera propozycję ustanowienia kolejnego wyłączenia stosowania ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wyłączeniem projektuje się objąć zamówienia 
udzielane przez Ministra Sprawiedliwości, albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego 
nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo 
instytucje gospodarki budżetowej, jeżeli zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności i wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Proponując wprowadzenie do ustawy Pzp tego rodzaju 
wyłączenia, w projekcie zawarto jednocześnie przepisy przejściowe mające na celu uregulowanie 

kwestii postępowań wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej 
ustawę Pzp oraz umów w sprawach zamówień publicznych, poprzez odesłanie do stosowania 

przepisów dotychczasowych. 

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy Pzp wskazano, iż wprowadzenie przedmiotowej 
regulacji wpisuje się w zmiany przepisów, mające na celu systemowe uregulowanie problematyki 
zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wykazano, iż zaproponowane wyłączenie będzie miało 
fundamentalne znaczenie dla resocjalizacji osób pozbawionych wolności, bowiem zwolnienie z reżimu 
stosowania ustawy Pzp ma dotyczyć zamówień udzielanych w celu zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności, w konsekwencji pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych. Tym samym, 

zaproponowane rozwiązanie ma na celu wsparcie podmiotów, które działają w trudniejszych 

warunkach, niż pozostałe podmioty gospodarcze, jednocześnie realizując cele publiczne  
przez tworzenie warunków zatrudnienia.  

Przedłożony projekt ustawy zawiera propozycje zmian, które zmierzają w kierunku 
rzeczywistego rozwiązania problemu zatrudniania osób pozbawionych wolności w sposób 

zapewniający zgodność projektowanych przepisów z prawem unijnym, poprzez ograniczenie 
stosowania ustawy Pzp do zamówień o wartości poniżej progów unijnych, czyli kwot, od których 
uzależnia się przekazanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

W konsekwencji ograniczenie stosowania zasad ustawy Pzp, tj. otwarcia zamówień 
na konkurencję, równego traktowania oraz uczciwej konkurencji, nastąpi w tym wypadku wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu zapewnienia zatrudnienia osobom pozbawionym wolności, 
przy realizacji zamówień zlecanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki jemu podległe i przez 
niego nadzorowane.  

Należy mieć na uwadze, iż do zamówień poniżej tzw. progów unijnych nie mają zastosowania 

dyrektywy unijne, tj. dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) – tzw. dyrektywa klasyczna oraz dyrektywa 2004/17/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania 
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zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 1) – tzw. dyrektywa sektorowa. Projektowane wyłączenie 
stosowania ustawy Pzp nie narusza zatem dyrektyw unijnych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodność przedłożonego projektu z prawem UE należy 
rozpatrywać wyłącznie w zakresie jego zgodności z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE z 2008 r. Nr C115), w szczególności w zakresie respektowania zasad ochrony konkurencji 
oraz równego traktowania o ile zamówienia przewidziane do wyłączenia z reżimu stosowania ustawy 
Pzp miałyby charakter transgraniczny. W tym miejscu warto przywołać zawartą w wyroku Trybunału  
z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-412/04 ocenę w zakresie uznania danego zamówienia za mające 
transgraniczny charakter. W wyroku podkreślono, że ustawodawca wspólnotowy w sposób wyraźny  
i zasadniczy postanowił pozostawić zamówienia poniżej danego progu poza wprowadzonym przez 
siebie systemem ogłaszania, nie nakładając zatem w ich względzie żadnych obowiązków. Wskazano 

dalej, iż udzielenie zamówienia o charakterze transgranicznym, przy całkowitym braku przejrzystości, 
przedsiębiorstwu znajdującemu się w państwie członkowskim instytucji zamawiającej stanowi przejaw 
różnego traktowania na niekorzyść przedsiębiorstw, dla których zamówienie to mogłoby być 
interesujące, a które znajdują się w innym państwie członkowskim. O ile takie zróżnicowanie 
traktowania, które poprzez wykluczenie wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się w innym państwie 
członkowskim działa głównie na ich niekorzyść, nie jest uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, 
stanowi ono przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na przynależność państwową, zakazanej na 
mocy art. 43 WE i 49 WE (zob. podobnie, w odniesieniu do dyrektywy 92/50, wyrok z dnia 13 listopada 

2007 r. w sprawie C-507/03 Komisja przeciwko Irlandii, dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 30  

i 31 oraz przywołane w nim orzecznictwo).  

Jednakże, w ocenie Rządu, w projektowanym wyłączeniu stosowania ustawy Pzp nie mamy  

do czynienia z tak rozumianym przejawem dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. 
Powierzenie zamówień ściśle określonej grupie przywięziennych zakładów pracy nie ma charakteru 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, nie oznacza bowiem dostępności tego rodzaju 
zamówień dla potencjalnych przedsiębiorców krajowych, ale wyłącznie dla szczególnych podmiotów – 

przywięziennych zakładów pracy, prowadzonych jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje 
gospodarki budżetowej, jeżeli zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności i co istotne – ich wartość nie przekracza tzw. progów unijnych.  

Konieczność przestrzegania traktatowych zasad ochrony konkurencji oraz równego traktowania 
przy realizacji zamówień publicznych należy rozpatrywać także przez pryzmat poszanowania innych 
zasad traktatowych, w szczególności odwołując się w tym wypadku do art. 9 TFUE, zgodnie z którym 

przy realizowaniu swoich polityk należy uwzględniać wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia oraz zwalczaniem wykluczenia społecznego. Zaproponowany wyjątek  
w stosowaniu ustawy Pzp w stosunku do zamówień realizowanych w celu zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności należy zatem także poddać ocenie realizacji zasady szczególnego wsparcia ze 

strony państwa osób wykluczonych społecznie, jakimi są niewątpliwe osoby osadzone w zakładach 
karnych. Zatrudnienie skazanych, według projektodawców przedmiotowej ustawy, ma na celu 

umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia 

wolności, a nie jest to możliwe w innych warunkach, niż poprzez resocjalizację w przywięziennych 
zakładach pracy.  

Zaproponowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania legislacyjne, które 
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wyłączają spod reżimu ustawy zamówienia publiczne składane przywięziennym zakładom pracy przez 

Ministra Sprawiedliwości oraz jednostki organizacyjne mu podległe i przez niego nadzorowane, 
niewątpliwie wpływać będą pozytywnie na możliwość tworzenia w tych zakładach miejsc pracy  

dla skazanych.  

Zastosowanie każdorazowo przewidzianego w projekcie ustawy wyłączenia przy realizacji 
zamówienia będzie wymagało spełnienia warunku zamówienia, którego celem jest zatrudnianie osób 
pozbawionych wolności. 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiąc wyważony 
kompromis między możliwością wdrożenia ww. przepisów TFUE, łączy realizacje obu wymienionych 
celów. Jednocześnie, przedmiotowy projekt ustawy wychodzi naprzeciw postulatom, jakie od lat 

zgłasza więziennictwo, dotyczącym systemowego uregulowania problematyki zatrudniania osób 
pozbawionych wolności, w tym: 

− wprowadzenia zachęt dla pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla tych osób, 

− stworzenia mechanizmów umożliwiających szczególnej grupie podmiotów gospodarczych, jaką są 
przywięzienne zakłady pracy, realizację nałożonych na nie przez państwo zadań publicznych 
w zakresie resocjalizacji skazanych.  

Wejście w życie proponowanych rozwiązań spowoduje, że w resocjalizację osób pozbawionych 
wolności przez pracę zaangażowany zostanie przede wszystkim resort sprawiedliwości.  
Jest to szczególnie istotne, gdyż po nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej w 
drodze ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202), zgodnie z którą osobom pozbawionym wolności należy 
zapewnić osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, atrakcyjność zatrudniania tych 

osób znacznie zmalała. Nie bez znaczenia są tu również panujące aktualnie w kraju warunki 
ekonomiczne związane z ogólnoeuropejskim kryzysem ekonomicznym. 

Należy w pełni poprzeć stanowisko projektodawców, iż podmioty gospodarcze, których 
zasadnicza działalność polega na wykonywaniu zadań publicznych, powinny mieć jednocześnie 
zagwarantowane przez państwo mechanizmy umożliwiające im realne prowadzenie działalności wśród 
innych uczestników obrotu gospodarczego, którzy nie ponoszą kosztów realizacji takich zadań 
i nastawieni są wyłącznie na osiąganie zysków.  

 

Oceny zgodności projektowanych przepisów z prawem UE dokonuje się także w kontekście 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności dotyczącego tzw. zamówień „in-house”. 

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-107/98 tzw. Teckal zapoczątkowało 
odwoływanie się przy ustalaniu możliwości zwolnienia ze stosowania przepisów dotyczących zamówień 
publicznych do kryteriów wskazanych w tym orzeczeniu i następnych precyzujących wymagania w 
zakresie podmiotów mogących realizować zamówienia „in-house”. W orzeczeniach Trybunału 
Sprawiedliwości ukształtowało się stanowisko, iż udzielenie zamówień typu „in-house” może mieć 
miejsce gdy spełnione są łącznie następujące kryteria: podleganie kontroli podmiotowi udzielającemu 
zamówienia oraz zależność ekonomiczna wykonawcy od tego podmiotu.  

Przesłanki wynikające z linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości spełniają zamówienia 
składane przez Ministra Sprawiedliwości zakładom przywięziennym działającym w formie instytucji 
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gospodarki budżetowej, dla których jest on organem założycielskim i które, mimo niezależności  
od organu władzy publicznej, pozostają jednostką sektora finansów publicznych, oraz zamówienia 

składane przez Ministra Sprawiedliwości przywięziennym zakładom pracy prowadzonym w formie 

przedsiębiorstw państwowych. W tym miejscu należy zauważyć, iż Centralny Zarząd Służby Więziennej 
oraz podlegające mu Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej i zakłady karne oraz areszty śledcze, 
na mocy przepisów art. 10, 11, 12 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 
sprawują nadzór i kontrolę nad działalnością przedsiębiorstw przywięziennych oraz instytucji 
gospodarki budżetowej. W przypadku Ministra Sprawiedliwości sprawowanie nadzoru i kontroli ma 
miejsce w każdym przypadku, jednakże konkretne przyporządkowanie relacji pomiędzy Okręgowym 
Inspektoratem Służby Więziennej lub zakładem karnym i aresztem śledczym a konkretnym podmiotem 
uzyskującym zamówienie jest możliwe po analizie siedziby tego podmiotu i po ustaleniu, czy podmiot 

zamawiający jest organizacyjnie nadrzędnie usytuowany względem podmiotu, który ma uzyskać 
zamówienie. Mogą więc zaistnieć sytuacje, w których dyrektor zakładu karnego funkcjonującego  
w miejscowości A, podległy Okręgowemu Inspektoratowi SW w miejscowości B, będzie zainteresowany 
realizacją zamówienia, które może być wykonane (choćby ze względu na specyfikę oferty)  
przez przedsiębiorstwo przywięzienne działające na obszarze podległym Okręgowemu Inspektoratowi 
SW usytuowanemu w miejscowości C, a tym samym nie pozostające względem niego w stosunku 
bezpośredniego podporządkowania. To samo dotyczy przypadku Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Służby Więziennej, ośrodków szkolenia SW oraz ośrodków doskonalenia kadr SW.  

Aby proponowane w senackim projekcie ustawy rozwiązanie było w pełni zgodne z traktatowymi 

zasadami konieczne jest wskazanie w projektowanym przepisie konkretnych jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, które łącznie spełniają warunki 

uznania zamówień udzielanych w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, czyli podleganie 

kontroli podmiotowi udzielającemu zamówienia oraz zależność ekonomiczna wykonawcy  

od zamawiającego. W tym kontekście konieczne wydaje się również sformułowanie w przepisie 

podobnych warunków jak ma to miejsce w art. 4 pkt 13 lit. a i c ustawy Pzp, tzn. wykonywania 

działalności w zasadniczej części na rzecz kontrolującej go jednostki oraz określenia, iż przedmiot 
zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy. 

W celu usunięcia wątpliwości, co do zgodności proponowanego rozwiązania z ogólnymi 

zasadami prawa UE, należałoby w dalszych pracach nad projektem doprecyzować proponowane 

wyłączenie, poprzez wyraźne ograniczenie jego zakresu do zamówień udzielanych przywięziennym 
zakładom pracy przez Ministra Sprawiedliwości oraz jednostki organizacyjne więziennictwa spełniające 

warunki zamówień „in house” wynikające z orzeczenia w sprawie Teckal.  

Mając na uwadze powyższe wnioski, Rada Ministrów przedstawia następującą propozycję 

brzmienia przepisu art. 4 pkt 14:   

„14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby 
Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo 

instytucje gospodarki budżetowej, jeżeli łączenie są spełnione następujące warunki: 

a) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, 

b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8, 
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c) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań 
wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej, 

d) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego 
zakładu pracy. ”. 

Jednocześnie, wydaje się, że dla pełnego zagwarantowania, że zamówienia udzielane 
przywięziennym zakładom pracy przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej lub zakład karny  
i areszt śledczy konkretnemu przywięziennemu zakładowi pracy rzeczywiście będą spełniać w każdym 
przypadku warunki zamówień „in house”, konieczne jest wprowadzenie stosownych przepisów, które 

wskazywałyby w sposób jednoznaczny na istnienie między zamawiającym a przywięziennym zakładem 
pracy kontroli, o której mowa wyżej.  

W ocenie Rady Ministrów, wejście w życie projektowanych regulacji nie spowoduje 
konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków finansowych z budżetu państwa. Zaproponowane 
rozwiązania wpłyną na polepszenie kondycji finansowej przedsiębiorstw przywięziennych i instytucji 
gospodarki budżetowej, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, 
przez co zostanie osiągnięty cel społeczny polegający na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
więźniów. 

 

Reasumując, Rada Ministrów wyraża, co do zasady, pozytywną opinię wobec 
zaproponowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy  

– Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy Nr 1082), z zastrzeżeniem koniecznej modyfikacji 

przepisu w zakresie doprecyzowania podmiotów, które będą mogły skorzystać  
z przedmiotowego wyłączenia stosowania ustawy Pzp oraz warunków, jakie podmioty te 

powinny spełniać. 


