
 

 

 

 

       
 
 
 
 
            Poznań, 1 czerwca 2016 r. 
 
 
 

   Szanowny Pan Senator 
   Andrzej STANISŁAWEK 
   Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
   Senatu RP 
 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
W załączeniu – w związku z posiedzeniem Komisji nt. nowelizacji ustawy Prawo 

zamówień publicznych (druk senacki nr 174) – pozwalam sobie przesłać do wiadomości 
i wykorzystania przez Państwa Senatorów: 

1) stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i ST, wyrażone w piśmie do Marszałka Sejmu, 

2) stanowisko Strony Samorządowej, w tym Związku Miast Polskich, wyrażone w in-
formacji sekretarza Komisji, Andrzeja Porawskiego dla Posłów i Senatorów RP, 

3) opinii prawnej zamówionej przez miasto Inowrocław, 

4) opinii prawnej zamówionej przez Związek Miast Polskich. 

5) pisma zawierającego opinię prawną ws. konieczności implementacji zamówień in-
house do polskiego systemu prawnego. 

 
         Z wyrazami szacunku 

 
         Zygmunt Frankiewicz 
 PREZES ZWIĄZKU 
  Prezydent Gliwic 
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I. Przedmiot Opinii.

Przedmiotem niniejszej Opinii jest analiza zasad, na jakich powinna
nastąpić implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących
udzielania zamówień publicznych pomiędzy podmiotami sektora publicznego, w
tym udzielania tzw. zamówień in house, wyrażonych w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014,
str. 65) oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014125/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 243), ze
szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania do powierzania przez jednostki
samorządu terytorialnego wykonywania robót, usług i dostaw spółkom prawa
handlowego z udziałem tych jednostek.

Na kanwie wniosków sformułowanych w ramach ww. analizy dokonana
zostanie nadto ocena zasadności wyłączenia obowiązku przeprowadzenia przez
gminy przetargów, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późno
zm.).

Opinia uwzględnia treść pro cedowanego obecnie projektu ustawy Prawo
zamówień publicznych w brzmieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. l, którego celem jest
m.in. transpozycja do polskiego porządku prawnego przepisów ww. dyrektyw w
objętym przedmiotem Opinii zakresie.

II. Podstawa prawna.

Niniejszą Opinię sporządzono w oparciu o dyspozycje przepisów
następujących aktów prawnych:

l) Konstytucj i Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr
78, poz. 483 z późno zm.) - zwanej również dalej: Konstytucjq RP;

Wersja elektroniczna projektu dostępna on-line pod adresem www:
https://1egislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271652/12? 85000/dokument 181897 .pdf [cytowane dnia 7 września
2015 r.].

3



Z18ffiSKl&
paRTn8RS

2) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późno zm.) - zwanego również dalej:
TOFUE;

3) Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864/30 z późno zm.) - zwanego również dalej: TUE;

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65) - zwanej również
dalej: dyrektywą nr 2014/24 lub nową dyrektywą klasyczną;

5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE L 94 z 28.03.2014 r., str.
243) - zwanej również dalej: dyrektywą nr 2014/25 lub nową dyrektywą
sektorową;

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. UE L Nr 134 z
dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 114) - zwanej również dalej jako: dyrektywa
klasyczna;

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/17/WE z dnia 31
marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych (Dz. U. UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. l) - zwanej
również dalej jako: dyrektywa sektorowa;

8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późno zm.) - zwanej również dalej: uPzp;

9) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późno zm.) - zwanej również dalej: usg;

10)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013
r. poz. 595 z późno zm.) - zwanej również dalej: usp;

11)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013
r. poz. 596 z późno zm.) - zwanej również dalej: usw;

12)ustawy z dnia 20 grudnia 1996 1'. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236 z późno zm.) - zwanej również dalej: ugk;

13) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z
2013 r. poz. 103Oz późno zm.) - zwanej również dalej: ksh;
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14) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późno zm.) - zwanej również dalej:
ucpg;

15) ustawy z dnia l lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr
152, poz. 897 z późno zm.) - zwanej również dalej: ustawą nowelizującą;

16) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z
2015 r. poz. 747 z późno zm.) - zwanej również dalej: ukip;

17) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 696 z późno zm.) - zwanej również dalej: uppp;

18) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 113 z późno zm.) - zwanej również dalej: ukrbu;

19) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) - zwanego również dalej:
rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

20) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)
- zwanego również dalej: ZTP.

II. Inne niż akty prawne dokumenty unijne

Niniejszą Opinię sporządzono uwzględniając treść następujących
dokumentów unijnych:

1) rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian
w procedurze udzielania zamówień publicznych (2009/2175(INI);

2) Zielonej Księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień
publicznych - W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku
zamówień (COM(20 11) 15 wersja ostateczna, Bruksela, 27.1.2011 - zwanej
dalej także: Zieloną Księgą;

3) dokumentu roboczego z dnia 4 października 2011 r. służb Komisji
Europejskiej w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących
zamówień publicznych do stosunków między instytucjami zamawiającymi
("współpraca publiczno-publiczna") - zwanego również dalej: analizą
Komisji Europejskiej w sprawie stosowania unijnych przepisów

5



Z18ffiSKl&
paRTn8RS

dotyczących zamówień publicznych do stosunków między instytucjami
zamawiającymi;

4) komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomicznego-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie ram
jakości dotyczących usług świadczonych w interesie ogólnym, Bruksela,
dnia 20.12.2011 KOM(20 11) 900 wersja ostateczna - zwanego również
dalej: komunikatem w sprawie ram jakości dotyczących usług
świadczonych w interesie ogólnym;

5) opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych COM(2011)
895 final - 2011/0439 (COD), dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych COM(20 11) 896
final - 2011/0438 (COD), wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji COM(2011) 897 final -
2011/0437 (COD) (Dz. U. UE C 191 z 29 czerwca 2012 r., str. 84) - zwanej
również dalej: Opinią EKES w sprawie dyrektyw zamówieniowych;

6) zalecenia Komisj i z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw
dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (Dz. U. UE L 98 z
dnia 16.4.2005 r., str. 47) - zwanego również dalej: Zaleceniem Komisji w
sprawie transpozycji dyrektyw.

III. Analiza.

1. Uwagi wprowadzające

W dniu 18 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie
zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych, w której wezwał Komisję
do przeprowadzenia oceny ex post obowiązujących wówczas dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych' celem weryfikacji, czy i w jakim zakresie przedmiotowe
regulacje wymagają interwencji prawodawcy unijnego.

W toku prac Komisji uznano, że jednym z szeregu wyzwań, jakiemu
sprostać musi prawodawca unijny jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy
działalnością zamówieniową, która powinna korzystać z otwartej konkurencji

2 Tj. dyrektywy klasycznej i dyrektywy sektorowej.
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między podmiotami gospodarczymi, a innymi rozwiązaniami, które instytucje
zamawiające mogą stosować w celu zapewnienia realizacji swoich zadań
publicznych, a które nie wchodzą w zakres stosowania unijnych dyrektyw w
sprawie zamówień publicznych".

Na podstawie szeroko zakrojonych prac analitycznych i konsultacji z
państwami członkowskimi oraz zainteresowanymi środowiskami i instytucjami
(m.in. w zakresie wyżej wskazanego wyzwania) opracowano dwie nowe dyrektywy
unijne: dyrektywę nr 2014/24 oraz dyrektywę nr 2014/25, które zostały przyjęte w
dniu 26 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę w trybie zwykłej
procedury ustawodawczej. Nowe dyrektywy zamówieniowe zostały opublikowane
w dniu 28 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszły w
życie 18 kwietnia 2014 r. Tennin implementacj i powyższych aktów legislacyjnych
do krajowych porządków prawnych państw członkowskich, w tym polskiego
porządku prawnego, upłynie 18 kwietnia 2016 r. Nowe dyrektywy z dniem 18
kwietnia 2016 r. uchylą obecnie obowiązującą dyrektywę sektorowq oraz dyrektywę
klasycznq, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

2. Zamówienia publiczne pomiędzy podmiotami sektora publicznego
w nowych dyrektywach unijnych

Problematyka zgodności z prawem unijnym (dawniej: wspólnotowym) tzw.
zamówień wewnętrznych dokonywanych pomiędzy podmiotami sektora
publicznego od lat budzi liczne wątpliwości w doktrynie i judykaturze, nie tylko na
gruncie prawa polskiego, ale również na gruncie porządków prawnych innych
krajów europejskich, o czym świadczy bogate orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE, dawniej: Europejski Trybunał
Sprawiedliwości) zapadłe w tym zakresie". W przedmiotowym orzecznictwie sąd
unijny uznał, że niektóre formy współpracy między instytucjami zamawiającymi

3 Analiza Komisji Europejskiej w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych
do stosunków między instytucjami zamawiającymi, s. 3.
4 Zob. np. zob. orzeczenia ETS w sprawach: C-107/98, Teckal SrI przeciwko Comune di Viano i Azienda
Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Zb. Orz. 1999, s. 1-8121, pkt 50; C-26103, Stadt Halle i
RPL Recyclingpark Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und
Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Zb. Orz. 2005, s. I-I, pkt 49; C-84/OJ, Komisja przeciwko
Hiszpanii, Zb. Orz. 2005, s. 1-139, pkt 38; CA58/03, Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i
Stadtwerke Brixen AG, Zb. Orz. 2005, s. 1-8612, pkt 58; C-264/OJ, Komisja przeciwko Francji, Zb. Orz.
2005, s. 1-8831, pkt 50; C-29/04, Komisja przeciwko Austrii, Zb. Orz. 2005, s. 1-9705, pkt 34; C-340/04,
Carbotermo SpA i Consorzio Alisei przeciwko Comune di Busto Arsizio i AGESP SpA, Zb. Orz. 2006, s. 1-
4137, pkt 33.
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nie mogą zostać uznane za zamówienia publiczne, a w konsekwencji nie znajduje
do nich zastosowania konkurencyjny reżim nabywania usług, dostaw, czy robót.
Równocześnie jednak gro orzeczeń TSUE świadczy o tym, że nie można
automatycznie zakładać, że zamówienia udzielane pomiędzy takimi podmiotami nie
wchodzą w zakres stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień
publicznych. W konsekwencji, rekonstrukcja, kiedy i na jakich warunkach umowa
zawierana pomiędzy podmiotami sektora publicznego stanowi, a kiedy nie stanowi
zamówienia publicznego, wymagała dotychczas wnikliwej analizy całokształtu
orzecznictwa TSUE oraz rozważnego jego odniesienia do okoliczności konkretnej
sprawy, w tym systemu prawnego obowiązującego w danym państwie
członkowskim. W Zielonej Księdze podkreślono, że "Rezultatem ewoluującego
orzecznictwa ETS (obecnie TSUE - przyp. nasz) jest dość złożona panorama
możliwych wyjątków w zakresie współpracy publiczno-publicznej, a doświadczenie
pokazuje, że instytucje zamawiające nie zawsze mają jasność, czy i na jakich
warunkach ich relacje podlegają zakresowi stosowania prawa UE dotyczącego
zamów ien publicznych'":

Potrzeba likwidacji ww. stanu niepewności prawnej, co do wyłączenia
reżimu zamówień publicznych przy powierzaniu realizacj i zadań pomiędzy
podmiotami sektora publicznego, została dostrzeżona w trakcie dyskusji nad
potrzebą zmiany systemu zamówień publicznych", a następnie prac legislacyjnych
nad nową dyrektywą klasyczną i nową dyrektywą sektorową. W ostatecznie
przyjętych wersjach tych aktów dokonano skodyfikowania zasad, na jakich
następować ma zawieranie umów w sprawie zamówień pomiędzy podmiotami
sektora publicznego. Obie dyrektywy proklamują, że ich celem nie jest
wprowadzenie nowych regulacji w omawianym zakresie do unijnego porządku
prawnego, lecz skonkretyzowanie obowiązujących już zasad. Tak zdefiniowany cel
przyjętych regulacji unijnych został wprost wyartykułowany w preambułach obu
dyrektyw i ma niezwykle ważkie znaczenie przy interpretacji zakresu obowiązków
implementacyjnych państw członkowskich. W preambule nowej dyrektywy
klasycznej wskazano, że "Stosowne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej [w zakresie zamówień pomiędzy podmiotami sektora publicznego -
przyp. nasz] jest interpretowane w różny sposób przez poszczególne państwa
członkowskie, a nawet przez poszczególne instytucje zamawiające. Dlatego też
konieczne jest doprecyzowanie, w jakich przypadkach umowy zawierane w obrębie

5 Zielona Księga, s. 24.
6 Zob. Sprawozdanie stanowiące własną inicjatywę posłanki do Parlamentu Europejskiego Heide Ruhle
dotyczące "Zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych".
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sektora publicznego nie podlegajq obowiqzkowi stosowania przepisów dotyczqcych
zamówień publicznych" (punkt 31). W analogiczny sposób uzasadniona została
kodyfikacja zasad zawierania umów pomiędzy podmiotami sektora publicznego w
preambule nowej dyrektywy sektorowej, w której równocześnie podkreślono, że
zasady wyłączenia przepisów z zakresu zamówień publicznych powinny być takie
same w odniesieniu do szczególnych sektorów gospodarki objętych dyrektywą
sektorową, jak zasady wprowadzane w ramach dyrektywy klasycznej (punkt 38).

Podkreślić już w tym miejscu trzeba, że oba zacytowane wyżej fragmenty
preambuł, obok celu wprowadzanych regulacji, wskazują wyraźnie ich zakres
przedmiotowy jako że odnoszą się wprost do relacji umownych pomiędzy
podmiotami sektora publicznego. Świadczy to o tym, że regulacje analizowanych
dyrektyw nie dotyczą realizacji zadań publicznych przez podmioty zamawiające za
pośrednictwem własnych struktur wewnętrznych, funkcjonujących w ramach
organizacji zamawiającego, którym realizacja zadań została powierzona w sposób
inny niż w drodze umowy. Wyłączenie tego typu relacji spod regulacji dyrektyw
wynika z normatywnego rozumienia na ich gruncie terminu ,,zamówienie
publiczne", które stanowić ma umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na
piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą a co najmniej jedną instytucją
zamawiającą, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa
produktów lub świadczenie usług (art. l ust. l pkt 5 nowej dyrektywy klasycznej
oraz art. 2 pkt l nowej dyrektywy sektorowej). Dyrektywy nie dotyczą zatem trybu i
sposobu powierzenia do realizacji wykonania robót budowlanych, dostaw
produktów lub świadczenia usług na podstawie innej niż umowa odpłatna, w
szczególności dokonywanego w drodze czynności administracyjnych na rzecz
własnych struktur wewnętrznych zamawiającego tj. podmiotu nie posiadającego
odrębnej od zamawiającego osobowości prawnej prawa prywatnego. Nie oznacza to
jednak, że regulacja dyrektyw pozostaje bez znaczenia dla tego typu relacji.
Zauważyć bowiem trzeba, że obie dyrektywy proklamują swobodę podmiotów
zamawiających do powierzenia własnym strukturom realizacji zadań wskazując w
szczególności, że w żadnym wypadku władz publicznych nie można zmuszać do
liberalizacji lub zlecania podmiotom zewnętrznym świadczenia usług w
ogólnym interesie gospodarczym wbrew ich woli lub przekonaniu. Jeżeli więc
instytucja zamawiająca wykonuje zadanie publiczne przy wykorzystaniu własnych
zasobów w taki sposób, że nie dochodzi do zawarcia umowy o charakterze
odpłatnym - ponieważ świadczenie ma charakter wewnętrzny i dotyczy tej samej
osoby prawnej, tzn. instytucja zamawiająca ma dostęp do wszelkich zasobów
niezbędnych do wykonania zadania w ramach swojej organizacji - unijne przepisy
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dotyczące zamówień publicznych me mają zastosowania z samej definicji
zamówienia publicznego?

Zgodnie z powyższymi uwagami, analizowane dyrektywy dotyczą jedynie
zasad zawierania umów w sprawie zamówień publicznych pomiędzy
podmiotami sektora publicznego. Normatywną realizacją celu w postaci
doprecyzowania zasad, na jakich może następować zawieranie tych umów z
wyłączeniem reżimu dyrektyw, jest treść przepisów art. 12 dyrektywy nr 2014/24 i
art. 28 dyrektywy nr 2014/25. Przepisy te kodyfikują kryteria, na podstawie których
dokonywana powinna być ocena, czy dana relacja pomiędzy podmiotami z sektora
publicznego (o odrębnej osobowości prawnej) pozwala na zakwalifikowanie
zawieranej umowy jako umowy wymagającej zastosowania przewidzianego tymi
dyrektywami reżimu konkurencyjnego wyłonienia wykonawcy zamówienia.
Kryteria te opierają się przede wszystkim na ocenie zależności pomiędzy
zamawiającym i wykonawcą. Jeżeli zależność ta jest istotnie podobna do zależności
występującej na linii zamawiający-wewnętrzne struktury organizacyjne, to w
świetle analizowanych dyrektyw, mimo ,formalnego" zastosowania umowy jako
podstawy dla powierzenia wykonania robót, usług lub dostaw, stosowanie reżimu
zamówień publicznych powinno zostać wyłączone. Uzasadnieniem
przedmiotowego wyłączenia jest zatem istotne podobieństwo niektórych zamówień
do bezumownego powierzania realizacji zadania na rzecz własnych struktur
wewnętrznych i wynikająca z niego potrzeba poszanowania prawa zamawiającego
do samoorganizacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem pozostających
w jego dyspozycji zasobów. Podmiotami typu wewnętrznego (własnymi zasobami
zamawiającego) są w konsekwencji, w świetle nowych dyrektyw zamówieniowych,
nie tylko jednostki organizacyjne działające w ramach osobowości
prywatnoprawnej zamawiającego, ale także podmioty, które mimo odrębnej
osobowości prywatnoprawnej, pozostają z zamawiającym w określonej
dyrektywami relacji.

Nowe dyrektywy unijne wprowadzają 5 typów zamówień korzystających z
dobrodziejstwa wyłączenia spod reżimu zamówień publicznych:

7 Analiza Komisji Europejskiej w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych
do stosunków między instytucjami zamawiającymi, s. 6.
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1) zamówienia in house (tradycyjne zamówienia in house)

Zasady zakwalifikowania zamówienia jako zamówienia typu In house
formułują przepisy art. 12 ust. 1 dyrektywy klasycznej oraz art. 28 ust. 1 dyrektywy
sektorowej (o analogicznym brzmieniu).

Zgodnie z ww. przepisami zamówienie publiczne udzielone przez instytucję
zamawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte zakresem
stosowania ww. dyrektyw, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
b) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w
ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą
sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę
instytucję zamawiającą; oraz
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze
niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych
przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających
decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawna.

Zgodnie z przepisami dyrektyw zamówieniowych, uznaje się, że instytucja
zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką
sprawuje nad własnymi jednostkami, jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na
cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej. Kontrolę tę
może sprawować także inna osoba prawna, która sama jest kontrolowana w ten sam
sposób przez instytucję zamawiającą.

2) odwrócone zamówienia in house

Zasady zakwalifikowania zamówienia jako odwróconego zamówienia typu
in house formułują przepisy art. 12 ust. 2 dyrektywy klasycznej oraz art. 28 ust. 2
dyrektywy sektorowej (o analogicznym brzmieniu).

Zgodnie z ww. przepisami wyłączenie stosowania dyrektyw
zamówieniowych ma miejsce również wtedy gdy kontrolowana osoba prawna
będąca instytucją zamawiającą udziela zamówienia instytucji zamawiającej
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sprawującej nad nią kontrolę, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela
się zamówienia publicznego, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z
wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i
nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie
z Traktatami, oraz niewywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę
prawna.

3) siostrzane zamówienia in house

Zasady zakwalifikowania zamówienia jako siostrzanego zamówienia typu
in house formułują przepisy art. 12 ust. 2 dyrektywy klasycznej oraz art. 28 ust. 2
dyrektywy sektorowej (o analogicznym brzmieniu).

Zgodnie z ww. przepisami wyłączenie stosowania dyrektyw ma rruejsce
również wtedy gdy kontrolowana osoba prawna będąca instytucją zamawiającą
udziela zamówienia innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę samą instytucję
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia
publicznego, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem
form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym,
wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami,
oraz niewywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.

4) zamówienia in house w ramach tzw. wspólnej kontroli

Zasady zakwalifikowania zamówienia do zamówień in house w ramach
tzw. wspólnej kontroli formułują przepisy art. 12 ust. 3 dyrektywy klasycznej oraz
art. 28 ust. 3 dyrektywy sektorowej (o analogicznym brzmieniu).

Zgodnie z ww. przepisami wyłączenie stosowania dyrektyw ma miejsce
również wtedy gdy instytucja zamawiająca nie sprawuje nad osobą prawa
prywatnego lub publicznego kontroli w rozumieniu art. 12 ust. l dyrektywy
klasycznej i art. 28 ust. l dyrektywy sektorowej, jeżeli spełnione są wszystkie
następujące warunki:

a) instytucja zamawiająca, wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi,
sprawuje kontrolę nad daną osobą prawną podobną do kontroli, jaką
sprawują one nad własnymi jednostkami;
b) ponad 80 % działalności tej osoby prawnej jest prowadzone w ramach
wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucje zamawiające
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sprawujące kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez te
same instytucje zamawiające; oraz
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o
charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy
krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz me
wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawna.

Na gruncie przepisów dotyczących zamówienia in house w ramach tzw.
wspólnej kontroli przyjmuje się, że instytucje zamawiające sprawują wspólnie
kontrolę nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą
przedstawiciele wszystkich uczestniczących instytucji zamawiających.
Poszczególni przedstawiciele mogą reprezentować niektóre lub wszystkie
uczestniczące instytucje zamawiające;
b) wspomniane instytucje zamawiające są w stanie wspólnie wywierać
decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej
osoby prawnej; oraz
c) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami
instytucji zamawiających sprawujących nad nią kontrolę.

5) umowa ustanawiająca lub wdrażająca współpracę w celu
zapewnienia wykonywania usług publicznych

Zasady zakwalifikowania umowy jako umowy ustanawiającej lub
wdrażającej współpracę w celu zapewnienia wykonywania usług publicznych
formułują przepisy art. 12 ust. 4 dyrektywy klasycznej oraz art. 28 ust. 4 dyrektywy
sektorowej (o analogicznym brzmieniu).

Zgodnie z ww. przepisami wyłączenie stosowania dyrektyw ma miejsce
również do zawierania umów wyłącznie pomiędzy dwiema lub więcej instytucjami,
jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi
instytucjami zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług
publicznych, które muszą one wykonać, z myślą o realizacji celów, które im
wspólnie przyświecają;
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem
publicznym; oraz
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c) uczestniczące instytucje zamawiające wykonują na otwartym rynku mniej
niż 20 % działalności będących przedmiotem współpracy.

Warto zauważyć, że wyżej przytoczone regulacje dyrektyw
zamówieniowych wprowadzające 5 typów zamówień korzystających z
"dobrodziejstwa" wyłączenia spod reżimu zamówień publicznych, mimo iż w
założeniu służą kodyfikacji zasad wypracowanych w orzecznictwie TSUE,
dopuszczają bardziej liberalne zasady współpracy publiczno-publicznej, aniżeli
zasady wypracowane w ramach tego orzecznictwa, wprowadzając m.in. konstrukcję
odwróconych zamówień in house oraz dopuszczając udział podmiotu prywatnego w
osobie prawnej, na rzecz której udzielane jest zamówienie (z określonymi
dyrektywami obostrzeniami).

3. Obowiqzek implementacji regulacji w zakresie zamówień
publicznych pomiędzy podmiotami sektora publicznego

Ocena, w jakim zakresie i na jakich zasadach powinna nastąpić
implementacja przez państwo polskie nowych dyrektyw unijnych w zakresie
scharakteryzowanych w punkcie poprzedzającym postanowień dotyczących
zamówień publicznych pomiędzy podmiotami sektora publicznego wymaga w
pierwszej kolejności odwołania się do charakteru prawnego tego aktu
prawodawstwa unijnego.

Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, dyrektywa jako instrument unijnego
porządku prawnego (akt prawa pochodnego) reprezentuje typ aktu prawnego,
którego odpowiednika trudno szukać w krajowych porządkach prawnych państw
członkowskich''. Dyrektywa jest aktem swoistym", a jej specyfika rodzi niekiedy
wątpliwości w zakresie określenia stopnia związania państw członkowskich jej
postanowieniami. Wątpliwości te potęguje nazwa, jaką prawodawca unijny obrał
dla oznaczenia tego typu aktu prawnego. Nazwa "dyrektywa" w oderwaniu od
kontekstu traktatowego, może być błędnie utożsamiana z instrumentem niemającym
mocy wiążącej. Zarówno w języku angielskim, jak i francuskim (directive),
podobnie zresztą jak w języku niemieckim (Richtlinże) i polskim, sama nazwa

3 B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Zakamycze 2004, s.
123.
9 T. Biernat, Wspólnota prawa. O osobliwościach systemu europejskiego, Toruń 2002, s. 86.
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omawianego typu aktu normatywnego mogłaby sugerować, że zawiera on w sobie
wyłącznie "wytyczne", które, co do zasady, nie są wiążąceIO

•

Wniosek wyżej określonej treści jest jednakże błędny. Dyrektywa,
podobnie jak rozporządzenie czy decyzja, stanowi instrument prawnie wiążący, w
przeciwieństwie np. do takich aktów prawodawstwa unijnego jak opinie czy
rekomendacje. Dyrektywa jest jednak wiążąca w szczególny sposób. Zgodnie z
treścią art. 288 TFUE dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego
jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu 11, który ma być osiągnięty,
pozostawiając jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Z
kolei art. 291 TOFUE stanowi, że Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie
środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących
aktów Unii. Z łącznej interpretacji zacytowanych regulacji traktowych wynika, że
postanowienia zawarte w dyrektywach wymagają obowiązkowej implementacji
przez poszczególne państwa członkowskie do ich krajowego porządku prawnego w
zakresie niezbędnym do urzeczywistnienia celów dyrektywy.

W wyroku w sprawie 14/83 von Colson ETS wyjaśnił moc prawną
dyrektyw w ten sposób, że swoboda wyboru form i środków zapewniających
wykonanie dyrektywy dotyczy obowiązku nałożonego na państwa członkowskie
przyjęcia w krajowych systemach prawnych wszystkich środków koniecznych do
zapewnienia dyrektywie pełnej efektywności, zgodnie z celami, które ma
osiągnąć'<. Swoboda państw członkowskich w zakresie wyboru form i środków
obejmuje m.in. wybór organu właściwego, stosownej procedury prawodawczej i
formy aktu prawnego implementującego dyrektywę '3. Swoboda ta obejmuje także
luz decyzyjny, co do treści przepisów prawa transponujących postanowienia
dyrektywy, którego zakres wyznaczony jest przez zastosowaną przez prawodawcę
unijnego metodę harmonizacji.

10 B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej ... , s. 123.
II W tym miejscu należy zaznaczyć, że w zależności od wersj i językowej dyrektywy wiążą co do celu (niem.
Ziele), podczas gdy zgodnie z innymi wersjami wiążą w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty
(ang. result, fr. resultat, wł. risultato). Wydaje się, że użycie słowa "rezultat", a nie "cel", stwarza po stronie
państw członkowskich silniejszy obowiązek wprowadzenia w życie postanowień dyrektywy. Taką
terminologią operuje też Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wspominając o obligation de resultat w
odniesieniu do dyrektyw - por. C-60/0 I Komisja Europejska przeciwko Republice Francj i.
12 Wyrok ETS z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land
Nordrhein- Westfalen.
13 A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na
procesy implementacyjne w p anstwach członkowskich, Warszawa 2013.
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Prawodawca unijny formułując dyrektywy zakłada określony stopień
harmonizacji przepisów obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych
państw członkowskich UE, obierając w tym celu odpowiednią metodę
harmonizacji: zupełnej, częściowej sensu largo, minimalnej lub opcjonalnej".
Odróżnienie (identyfikacja) poszczególnych metod harmonizacji może stwarzać
trudności, zwłaszcza jeśli dyrektywa została oparta na różnych metodach
harmonizacji (dyrektywa mieszana), co obecnie jest typową cechą praktyki
legislacyjnej organów unijnych'", a same sformułowania przepisów dyrektywy nie
dostarczają wskazówek, co do ich kwalifikacji. W piśmiennictwie 16 wskazuje się, że
odtworzenie stopnia związania danym postanowieniem dyrektywy wymaga
uwzględnienia: jej traktatowej podstawy prawnej, kompleksowej analizy
wszystkich postanowień danej dyrektywy, odniesienia się do preambuły dyrektywy,
weryfikacji, czy dyrektywa zawiera tzw. klauzulę harmonizacji minimalnej 17 lub
klauzulę harmonizacji zupełnej 18, analizy przebiegu procesu legislacyjnego
poprzedzającego przyjęcie dyrektywy oraz stanowisk instytucji unijnych
dotyczących przedmiotu dyrektywy, o ile takowe zostały po jej przyjęciu wydane.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozstrzyganego problemu
prawnego wskazać trzeba, że prawodawca unijny nie wprowadził w analizowanych
dyrektywach zamówieniowych wprost żadnej z klauzul świadczących o metodzie
harmonizacji (klauzuli harmonizacji minimalnej lub klauzuli harmonizacji zupełnej)
- ani w ich przepisach ogólnych ani w interesujących nas przepisach art. 12 nowej
dyrektywy klasycznej i art. 28 nowej dyrektywy sektorowej.

W związku z powyższym, określając zakres obowiązku implementacyjnego
Państw Członkowskich, w pierwszej kolejności odwołać należy się do podstaw
traktatowych przyjęcia ww. dyrektyw oraz do ich preambuł.

14 Na temat charakterystyki poszczególnych metod zob. np. B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej ... ,
S.127-134.
15 B. Kurcz, Komentarz do art. 249 Traktatu, [w:] A. Wróbel, Traktat ustanawiajqcy Wspólnotę Europejskq.
Komentarz t. 2, Warszawa 2009, s. 602.
16 Zob. np. A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich
wplyw na procesy intplementacyjne w państwach czlonkowskich, Warszawa 2013.
17 Np. przepis art. 8 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. UE L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r., s. 29) stanowi, że"W
celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta Państwa Czlonkowskie mogq przyjqć lub utrzymać
bardziej rygorystyczne przepisy prawne zgodne z Traktatem w dziedzinie objętej niniejszq dyrektywą".
18 Np. przepis art. 22 ust. I z dnia 23 kwietnia 2008 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 871102/EWG (Dz. U.
UE L 133 z dnia 22 maja 2008 r., s. 66) stanowi że "W zakresie, w jakim niniejsza dyrektywa zawiera
zharmonizowane przepisy, państwa czlonkowskie nie mogq utrzymywać w swoim prawie krajowym ani
wprowadzać do niego przepisów odbiegajqcych od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie.".
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Obie dyrektywy zamówieniowe zostały uchwalone na podstawie przepisów
TFUE dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego UE
(przepisów art. 53 ust. l, art. 62 oraz art. 114 TOFUE). Oznacza to, iż regulacja w
zakresie zamówień publicznych (rozumiana jako całość postanowień nowych
dyrektyw zamówieniowych) służyć ma eliminacji przeszkód w korzystaniu z
podstawowych swobód rynku wewnętrznego i usuwaniu naruszeń konkurencji
wynikających ze stosowania odmiennych przepisów krajowych. Cel ten wyraża
również pkt l preambuły nowej dyrektywy klasycznej, w którym wskazuje się, że
udzielanie zamówień publicznych przez instytucje państw członkowskich lub w
imieniu tych instytucji musi być zgodne z zasadami: swobodnego przepływu
towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także z
zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada równego traktowania,
zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności
oraz zasada przejrzystości.

Konfrontując analizowane postanowienia nowych dyrektyw
zamówieniowych (tj. przepisy art. 12 nowej dyrektywy klasycznej i art. 28 nowej
dyrektywy sektorowej) z ww. celami wprowadzania harmonizacji w zakresie
zamówień publicznych uznać należy, iż ustanowione w tych przepisach zasady
udzielania zamówień pomiędzy podmiotami sektora publicznego nie naruszają
zasad organizacji i funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego.

Nie ulega wątpliwości, że za bezpośredni rezultat implementacji zasad
udzielania zamówień pomiędzy podmiotami sektora publicznego nie może być
uznane wzmocnienie konkurencyjności na unijnym rynku wewnętrznym, w
przeciwieństwie do rezultatów, jakich osiągnięciu przyświeca zasadnicza większość
innych postanowień nowych dyrektyw zamówieniowych. Wynika to z charakteru
tych zasad, które stanowią, zgodnie z wolą prawodawcy unijnego, wyłączenia od
stosowania reżimu konkurencyjnego wyłonienia wykonawcy .. Ze względu na ową
specyfikę przepisów art. 12 nowej dyrektywy klasycznej i art. 28 nowej dyrektywy
sektorowej ocena zakresu obowiązku ich implementacji nie może, wbrew opinii
niektórych ekspertów 19, zamykać się jedynie na celu (rezultacie), jakim jest
urzeczywistnienie zasad rynku wewnętrznego UE.

19 A. Jakubecki, P. Bryłowski, Opinia prawna z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: zgodności przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących obowiązku organizowania przetargów
przez gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę
2004/18/WE oraz dopuszczalności realizacji przez zakłady budżetowe gmin, z pominięciem procedur
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Określenie zakresu obowiązku implementacji reguł zawierania zamówień
pomiędzy podmiotami sektora publicznego, musi uwzględniać nie tylko cele
samych dyrektyw zamówieniowych, których z samej swej istoty przepisy art. 12
nowej dyrektywy klasycznej i art. 28 nowej dyrektywy sektorowej bezpośrednio nie
realizują, ale także cele, których realizacji służy wprowadzenie tych
konkretnych przepisów do unijnego porządku prawnego. Przypomnieć w tym
kontekście należy, że każda z poszczególnych norm wyrażonych w dyrektywach
unijnych zakłada z osobna pewien rezultat do osiągnięcia i to właśnie osiągnięcie
tych poszczególnych rezultatów wyrażonych w dyrektywie uznaje się za istotę
obowiązku implementacyjnego państw członkowskich, gdyż zrealizowanie każdego
spośród nich z osobna podlega kontroli Komisji.

Dla zrekonstruowania celu postanowień art. 12 nowej dyrektywy klasycznej
i art. 28 nowej dyrektywy sektorowej niezbędne jest odwołanie się do przebiegu prac
legislacyjnych poprzedzających przyjęcie nowych dyrektyw unijnych w zakresie
zamówień publicznych. Przyjęte rozwiązania prawne w zakresie współpracy
publiczno-publicznej nie stanowiły bowiem zmian dyrektyw wprowadzonych
wpadkowo w toku prac nad nowymi regulacjami prawnymi, lecz jedne z tych
spośród nowych rozwiązań prawnych, których konieczność wprowadzenia
przyświecała wszczęciu i prowadzeniu tychże prac.

Na potrzebę i cel wprowadzenia rozwiązań prawnych w zakresie
współpracy publiczno-publicznej zwrócił uwagę już Parlament Europejski w
rezolucji inicjującej procedurę zmiany dotychczasowego reżimu prawnego w
zakresie zamówień publicznych. W rezolucji zwrócono uwagę na niezbędność
zagwarantowania warunków do prowadzenia i rozwoju współpracy publiczno-
publicznej przy realizacji zadań publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do
organizacji świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. W
rezolucji podkreślono, że w traktacie z Lizbony, który wszedł w życie dnia l
grudnia 2009 r., uznano prawo władz regionalnych i lokalnych do samorządności w
prawie pierwotnym Unii Europejskiej (art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej).
Prawo to powinno, w świetle rezolucji, znaleźć swoje odzwierciedlenie w
stosowaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych. W rezolucji wskazano
także, że w kilku swych orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości
powoływał się na ww. prawo wspólnot samorządowych zwracając uwagę, że

przetargowych, zadań gmin dotyczqcych odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przygotowana
na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, BAS-I095114A.
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"władza publiczna ma możność wypełniania ciqżqcych na niej w interesie
publicznym zadań własnymi środkami (. ..) i że może czynić to również we
współpracy z innymi organami publicznymi" (C-324/07). Nadto, Parlament zwrócił
uwagę, że jedynie w sytuacji otwarcia kapitału dotychczas publicznej spółki dla
inwestorów prywatnych realizację zamówienia winno objąć się obowiązkiem
stosowania prawa o zamówieniach publicznych.

Jak już zasygnalizowano w uwagach wprowadzających do niniejszej
Opinii, w toku prac Komisji wszczętych na skutek ww. rezolucji Parlamentu
Europejskiego uznano, że jednym z szeregu wyzwań, jakiemu sprostać musi
prawodawca unijny jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy działalnością
zamówieniową, która powinna korzystać z otwartej konkurencji między
podmiotami gospodarczymi, a innymi rozwiązaniami, które instytucje zamawiające
mogą stosować w celu zapewnienia realizacji swoich zadań publicznych, a które nie
wchodzą w zakres stosowania unijnych dyrektyw w sprawie zamówień
publicznych". Takie rozurmenie potrzeby zagwarantowana prawa do
samoorgaruzacji instytucji zamawiających znalazło także swój wyraz w Opinii
EKES w sprawie dyrektyw zamówieniowych, w której podkreślono, że usługi
świadczone w interesie ogólnym "nie stanowiq [. ..] zamówień publicznych we
właściwym znaczeniu tego słowa, lecz sq usługami świadczonymi przez władze lub
w ich imieniu" (punkt 1.6 wniosków i zaleceń).

Na potrzebę zapewnienia prawa do samoorganizacji świadczenia usług
publicznych zwróciła uwagę także Komisja Europejska w komunikacie w sprawie
ram jakości dotyczqcych usług świadczonych w interesie ogólnym, w którym
wskazano, że celem opracowywanych wówczas nowych przepisów w zakresie
zamówień publicznych jest zagwarantowanie tego, by stosowanie przepisów
dotyczących zamówień publicznych nie wpływało negatywnie na swobodę organów
publicznych w podejmowaniu decyzji, co do sposobu organizacji i wykonywania
zadań w ramach usług publicznych.

Tak zdefiniowany w trakcie prac legislacyjnych nad przyjęciem nowych
dyrektyw zamówieniowych cel wprowadzenia do unijnego porządku prawnego
zasad współpracy publiczno-publicznej znalazł swój wyraźny wyraz w preambule
nowej dyrektywy klasycznej, w której wskazano, że zastosowanie przepisów
dotyczących zamówień publicznych nie powinno zakłócać swobody organów

20 Analiza Komisji Europejskiej w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień
publicznych do stosunków między instytucjami zamawiającymi, s. 3.
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publicznych w zakresie wykonywania powierzonych im zadań dotyczących usług
publicznych poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów, co obejmuje możliwość
współpracy z innymi organami publicznymi (pkt 31). Zasada ta znajduje swoje
normatywne rozwinięcie wart. 1 ust. 4 nowej dyrektywy klasycznej.

Jak słusznie wskazał B. Rakoczy w Opinii prawnej dotyczącej zgodności
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących
obowiązku organizowania przetargów przez gminy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z dyrektywą klasyczną, a także w sprawie oceny
dopuszczalności wykonywania tych czynności przez samorządowe zakłady
budżetowe z pominięciem postępowania przetargowego ", z przepisu art. l ust. 4
nowej dyrektywy klasycznej wynika bezwzględny obowiązek państw
członkowskich do zagwarantowania instytucjom zamawiającym, w
szczególności władzom regionalnym i lokalnym, prawa do swobody wyboru
formy i sposobu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług w interesie
ogólnym.

Przepis art. l ust. 4 nowej dyrektywy klasycznej stanowi mianowicie, że
"Niniejsza dyrektywa nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie
definiowania, zgodnie z prawem unijnym, usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym, sposobu ich organizacji i finansowania - zgodnie z przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej - a także określania tego, jakim szczegółowym
obowiązkom usługi te powinny podlegać. Niniejsza dyrektywa nie wpływa również
na decyzje organów publicznych dotyczące tego, czy chcą one - oraz w jaki sposób i
w jakim stopniu - samodzielnie realizować funkcje publiczne zgodnie z art. 14
TFUE22 oraz Protokołem nr 2623

". Zacytowany przepis poprzez odwołanie do
regulacji traktatowych akcentuje, że kompetencje w zakresie organizacji i

21 Dostępna on-line pod adresem:
http://www.zmp.poznan.pl/zw iazekmp/portal/web/u ploads/pu b/pages/page 3/text images/O PIN lA%20 PRA
WNA%20prof.%20B.%?ORakoczy,%207%20Iipca%202014r ..pdf [cytowane dnia 11 września 20 l S rl
22 Przepis ten stanowi, że bez uszczerbku dla artykułu 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułów 93, 106 i
107 niniejszego Traktatu oraz zważywszy na miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie
gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, jak również ich znaczenie we wspieraniu jej
spójności społecznej i terytorialnej, Unia i Państwa Członkowskie, każde w granicach swych kompetencji i w
granicach stosowania Traktatów, zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad i na
warunkach, w szczególności gospodarczych i finansowych, które pozwolą im wypełniać ich zadania.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,
ustanawiają te zasady i określają te warunki, bez uszczerbku dla kompetencji, które Państwa Członkowskie
mają, w poszanowaniu Traktatów, do świadczenia, zlecania i finansowania takich usług.
23 Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, w którym wskazano m.in. że postanowienia
Traktatów nie naruszają kompetencj i Państw Członkowskich w zakresie świadczenia, zlecania i
organizowania usług niemających charakteru gospodarczego świadczonych w interesie ogólnym.
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funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowią kompetencje dzielone pomiędzy
Unią a Państwami Członkowskimi (por. art. 14 TOFUE). Wyrazem podziału tych
kompetencji jest zasada, zgodnie z którą każde Państwo Członkowskie ma prawo
definiowania, zgodnie z prawem unijnym, usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym, sposobu ich organizacji i finansowania - zgodnie z przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej - a także określania tego, jakim szczegółowym
obowiązkom usługi te powinny podlegać. Obok tak sformułowanej zasady, przepis
art. 1 ust. 4 nowej dyrektywy klasycznej wyraża drugą zasadę, jaką jest prawo do
podjęcia przez organy władzy publicznej decyzji dotyczących tego, czy chcą
one - oraz w jaki sposób i w jakim stopniu - samodzielnie realizować funkcje
publiczne. Norma ta, uznając prawo organów władzy publicznej do
samoorganizacji, deklaruje brak ingerencji prawodawstwa unijnego w swobodę
organizacją instytucji zamawiających. Jako że adresatem dyrektyw jest
każdocześnie państwo członkowskie UE, a celem dyrektywy jest ujednolicenie
stosowania zamówień publicznych, uznać należy, że analizowana norma wyraża
zobowiązanie Państw Członkowskich do zapewnienia funkcjonującym w tych
państwach organom władzy publicznej prawa do samoorganizacji tych spośród
usług publicznych, które zostaną przez to państwo zakwalifikowane jako usługi
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Uznać trzeba, że
wyinterpretowana z analizowanej regulacji powinność Państwa Członkowskiego
nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do tych spośród ww. usług, których
realizacja przekazana została w gestię struktur samorządowych, jako że przepisy
traktatowe proklamują również zasadę pomocniczości w realizacji zadań
publicznych (zob. art. 5 ust. 3 TUE).

Ustanowienie jasnych reguł, na jakich następować ma realizacja prawa
zamawiającego do samoorganizacji świadczenia usług w ogólnym interesie
gospodarczym przy wykorzystaniu własnych zasobów (rozumianych, na co
wcześniej w Opinii wskazano, w sposób szeroki - jako krąg podmiotów
pozostających w określonych relacjach z zamawiającym, bez względu na
dysponowanie lub niedysponowanie przez te podmioty odrębną od zamawiającego
osobowością prawną prawa cywilnego) służyć ma ujednoliceniu wewnętrznych
przepisów krajowych w zakresie gwarancji realizacji tego prawa. Tak
rozumiana harmonizacja porządków prawnych Państw Członkowskich ma na celu
przerwanie zjawiska różnicowania warunków, od których krajowe porządki prawne
poszczególnych Państw Członkowskich (albo od których praktyka sądowa
wykształcona w poszczególnych Państwach Członkowskich), uzależniały
odstępstwa od stosowania reżimów zamówieniowych. Skutkiem tego zjawiska było
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niezgodne z dyrektywami wspólnego rynku wewnętrznego różnicowanie zasad
udzielania zamówień w poszczególnych Państwach Członkowskich. Tym samym,
zasadnym jest wniosek, że wyrażne uregulowanie zasad udzielania zamówień
publiczno-publicznych służy zapewnieniu jednolitego stosowania unijnego
prawa zamówień publicznych w każdym spośród Państw Członkowskich.

W świetle wyżej przeprowadzonej analizy uznać należy, że implementacja
przez Państwa Członkowskie postanowień nowych dyrektyw zamówieniowych w
zakresie postanowień dotyczących współpracy publiczno-publicznej nie narusza
zasad organizacji i funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego oraz wpisuje się
w wartości Traktowe.

Potrzeba zagwarantowania realizacji wartości traktowych stanowi
bezwzględny obowiązek każdego Państwa Członkowskiego. W konsekwencji,
implementacja art. 12 nowej dyrektywy klasycznej i art. 28 nowej dyrektywy
sektorowej stanowi również bezwzględny obowiązek każdego Państwa
Członkowskiego.

Wniosek o bezwzględnym charakterze postanowień art. 12 nowej dyrektywy
klasycznej i art. 28 nowej dyrektywy sektorowej potwierdza ich redakcja. Zarówno
w przepisie art. 12 nowej dyrektywy klasycznej, jak i mi. 28 nowej dyrektywy
sektorowej, prawodawca konsekwentnie posługuje się zwrotami wskazującymi na
obowiązek zastosowania wyłączenia przepisów zamówieniowych w odniesieniu do
wskazanych w tych przepisów umów, wskazując np. że "Zamówienie publiczne
[. ..] nie jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy" (art. 12 ust. l nowej
dyrektywy klasycznej i art. 28 ust. 1 nowej dyrektywy sektorowej) oraz że "instytucja
zamawiajqca [. ..] może udzielić zamówienia publicznego tej osobie prawnej bez
zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy" (art. 12 ust. 3 nowej dyrektywy
klasycznej i art. 28 ust. 3 nowej dyrektywy sektorowej). Analizowane przepisy nie
posługują się natomiast formułą fakultatywnego wdrożenia postanowień dyrektyw
zamówień (np. wskazując, że .Państwo członkowskie może wyłqczyć spod
zastosowania niniejszej dyrektywy ...". ).

Reasumując, w ocenie Opiniujących, nowe dyrektywy zamówieniowe
obligują Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do zapewnienia instytucjom
zamawiającym prawa do samoorganizacji w zakresie realizacji spoczywających na
nich zadań publicznych poprzez pełną implementację zasad zawierania zamówień
pomiędzy podmiotami z sektora publicznego, o których mowa wart. 12 nowej
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ustawy klasycznej i art. 28 nowej dyrektywy sektorowej. Brak realizacji tego
obowiązku lub niepełnajego realizacja podlega kontroli Komisji oraz, w razie sporu
sądowego, TSUE. Na marginesie zauważyć należy, że proklamowana w
dyrektywach zamówieniowych zasada zapewnienia instytucjom zamawiającym
prawa do samoorganizacji w zakresie realizacji zadań, koresponduje, w odniesieniu
do instytucji zamawiających stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, z
wyrażoną w Konstytucji RP zasadą samodzielności organizacyjnej samorządu
terytorialnego (wywodzonej z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP). Tym samym
wdrożenie do polskiego porządku prawnego zasad współpracy publiczno-publicznej
nabiera w naszym porządku prawnym szczególnego znaczenia stanowiąc realizację
nie tylko obowiązku implementacyjnego, ale również obowiązku w postaci
dążenia do możliwie najpełniejszego urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Podkreślić słowem zakończenia tej części rozważań należy, że stworzenie
podstaw prawnych do wyłączenia reżimu zamówień publicznych w zakresie
zamówień zawieranych w ramach współpracy publiczno-publicznej nie przesądza
o braku możliwości zastosowania reżimu konkurencyjnego przez instytucję
zamawiającą. Instytucja zamawiająca będzie mogła bowiem dokonać wyboru trybu
udzielenia zamówienia kierując się oceną, co do najbardziej efektywnego sposobu
realizacji spoczywających nań zadań, za które ponosi odpowiedzialność.

4. Ocena dopuszczalności zastosowania instytucji zamówień in-
house do zamówień udzielanych przez jednostki samorządu
terytorialnego spółkom z udziałem tych jednostek

Oddzielnym problemem przy dokonywaniu oceny zakresu obowiązku
wdrożenia postanowień art. 12 nowej dyrektywy klasycznej i art. 28 nowej
dyrektywy sektorowej do polskiego porządku prawnego pozostaje rozstrzygnięcie,
czy przepisy te znajdą po ich transpozycji zastosowanie do powierzania
wykonywania robót, usług lub dostaw przez jednostki samorządu terytorialnego w
stosunku do kapitałowych spółek prawa handlowego z udziałem tych jednostek.
Potrzeba rozstrzygnięcie tego zagadnienia wynika z podnoszonych przez niektórych
autorów" wątpliwości w zakresie dopuszczalności uznania, że jednostki samorządu

24 Zob. A. Jakubecki, P. Bryłowski, Opinia prawna z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: zgodności przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących obowiązku organizowania przetargów
przez gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę
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terytorialnego sprawują nad spółkami, w których posiadają udziały lub akcje,
"kontrolę podobną" do kontroli, jaką sprawują nad własnymi jednostkami. Warto w
tym miejscu odnotować, iż dyrektywy, w przeciwieństwie do niektórych orzeczeń
TSUE, wymagają by kontrola sprawowana przez instytucję zamawiającą stanowiła
jedynie kontrolę podobną (ang. similar, niem. ahnlichy, nie zaś silniejszą jej postać,
.iaką jest kontrola analogiczna.

Gwoli przypomnienia, zgodnie z postanowieniami nowych dyrektyw
zamówieniowych, instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną
kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami, jeżeli
wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne
decyzje kontrolowanej osoby prawnej. Obie wymienione przesłanki muszą być
spełnione łącznie. Prawodawca unijny nie precyzuje zakresu znaczeniowego żadnej
z wymienionych przesłanek, co oznacza iż ocena ich spełnienia musi być
dokonywana z uwzględnieniem specyfiki wewnętrznych (krajowych) regulacji
prawnych obowiązujących w danym Państwie Członkowskim.

Zasady działalności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego wyznaczają przepisy ugk, ustaw ustrojowych (usg, usp, usw) oraz
ustaw dotyczących realizacj i zadań użyteczności publicznej danego rodzaju. W
zakresie odmiennie nieuregulowanym w przepisach prawa publicznego, status
prawny tych spółek wyznaczają przepisy Ksh.

Zgodnie z art. 9 ugk jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą
przystępować do takich spółek.". Organem uprawnionym do tworzenia lub
przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego do spółek oraz rozwiązywania
i występowania z nich jest organ stanowiący tej jednostki (art. 4 ust. 1 pkt l ugk w
zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f usg, z art. 12 pkt 8 lit. g usp, z art. 18 pkt 19 lit. e
usw).

Zgodnie z art. 2 ugk spółki prawa handlowego stanowią formę
prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego
tzn. instrument za pomocą, którego jednostki samorządowe prowadzą działalność

2004/18/WE oraz dopuszczalności realizacji przez zakłady budżetowe gmin, z pominięciem procedur
przetargowych, zadań gmin dotyczqcych odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przygotowana
na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, BAS-I 095/14A.
25 Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne,
o których mowa wart. 14 ust. luppp.
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określoną normatywnie jako "gospodarka komunalna". Zgodnie z art. 1 ugk
gospodarka komunalna to działalność polegająca na wykonywaniu przez jednostki
samorządu terytorialnego ich zadań własnych, w celu zaspokoj enia zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej (ust. 1), która obejmuje w szczególności zadania
o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych (ust. 2).

Wyposażenie przez ustawodawcę jednostek samorządu terytorialnego w
możliwość prowadzenia gospodarki komunalnej za pośrednictwem spółek prawa
handlowego stanowi realizację przepisów ustrojowych statuujących zasadę
samodzielności organizacyjnej samorządu. Zgodnie z nią jednostka samorządu
terytorialnego ma swobodę wyboru formy realizacji spoczywających na niej zadań
publicznych i może w tym celu tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać
umowy z innymi podmiotami (por. art. 9 ust. 1 usg, art. 6 ust. l usp, art. 8 ust. l
usw).

Dotychczas zacytowane przepisy świadczą o tym, iż niewątpliwie spółki z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego mogą być uznane za jednostki
kontrolowane odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia
kryterium przedmiotu działalności. Przepisy ugk wymagają bowiem, by
przedmiotem działalności spółek prawa handlowego z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego było wykonywanie zadań stanowiących zadania własne
danej jednostki samorządowej'". Zadania własne jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie użyteczności publicznej uznawane są za zadania
publiczne podejmowane w interesie ogólnym zgodnie z nomenklaturą przepisów
unijnych.

Warto na marginesie odnotować, że brak dopuszczenia przez ustawodawcę
wprost możliwości prowadzenia przez spółkę samorządową działalności innej

26 Jednostki samorządu terytorialnego mogą jedynie na zasadzie wyjątku podejmować aktywność
wykraczającą poza realizację przypisanych im ustawowo zadań publicznych w ramach spółek prawa
handlowego. Możliwość taką statuuje art. 10 ugk stanowiący rozwinięcie odpowiednich dyspozycj i ustaw
ustrojowych (zob. art. 9 ust. 2 usg, art. 6 ust. 2 usp, art. 13 ust. 2 usw). Przepis ten stwarza podstawę do
uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w spółkach prawa handlowego, których działalność
wykracza poza sferę użyteczności publicznej. Uznać należy, iż w odniesieniu do tego typu spółek badanie
możliwości powierzenia jej zamówienia na zasadach zamówienia in-house wymagać będzie każdocześnie
oceny konkretnego przypadku i skali działalności spółki prowadzonej poza zakresem działalności jednostki
macierzystej.
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aniżeli działalność służąca realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego,
która posiada w tej spółce akcje lub udziały, świadczy o tym, że spółka z udziałem
jednostki samorządu terytorialnego nie może, obok realizacji zadań z zakresu
właściwości samorządu, podejmować działalności uzupełniającej również w innych
obszarach aniżeli obszar tych zadań". Oznacza to, że cała działalność spółki, tak
ujawniona w jej statucie, jak i faktycznie przez nią realizowana, musi być
nakierunkowana na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, która
posiada akcje lub udziały w tej spółce.".

Analiza całokształtu przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania
spółek samorządowych pozwala także na przyjęcie, że jednostka samorządu
terytorialnego posiada decydujący wpływ na cele strategiczne spółki, w której
uczestniczy. Świadczy o tym nie tylko kompetencja organów jednostki samorządu
terytorialnego do utworzenia lub likwidacji spółki, ale przede wszytskim
kompetencja do określenia i zmiany przedmiotu jej działalności. Spółka
samorządowa me może zmienić zakresu swojej. działalności bez uprzedniego
podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w
tym zakresie.

Organy samorządowe posiadają także wpływ na decyzję reorganizacyjne
dotyczące spółek, takie jak: podział lub połączenie spółki, dla których skutecznego
przeprowadzenia, oprócz działania organu wykonawczego pełniącego w spółce
funkcje zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
potrzebna jest także uprzednia uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego. Podobna reguła obowiązuje przy zbywaniu, nabywaniu lub cofaniu
udziałów i akcji. Nadto, do czynności mających za przedmiot rozporządzenie
udziałami znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy ukip, przy czym
kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w nich określone

27 Poza wyjątkami określonymi wart. 10 ugk.
28 Sformułowane wyżej stanowisko interpretacyjne, co do zakazu prowadzenia przez spółkę z udziałem
jednostki samorządu terytorialnego również dodatkowej działalności wykraczającej poza sferę użyteczności
publicznej, znajduje swoje bezpośrednie potwierdzenie w piśmiennictwie. Gwoli przykładu, M. Szydło
interpretując przepisy ugk podkreślił, że "wszystkie jednostki organizacyjne (w tym również spółki prawa
handlowego), które są tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, względnie też jednostki
organizacyjne, do ktćrych jednostki samorządu terytorialnego przystępują, muszą obligatoryjnie prowadzić
jedynie taką działalność, która mieści się w zakresie zadań własnych lub zleconych spoczywających na ich
macierzystych jednostkach samorządu terytorialnego (jeżeli natomiast wspomniane jednostki organizacyjne
wykonują jeszcze jakąś inną działalność, chociażby tylko ubocznie, to wówczas macierzyste jednostki
samorządowe muszą od nich bezwzględnie odstępować lub je rozwiązywać, jako że gminy { ..} nie mogą się,
nawet pośrednio angażować w działalność wykraczającą poza spoczywające na nich zadania)" - M. Szydło,
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008, str. 129.
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wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu
terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Warto również podkreślić, że wpływ jednostek samorządu terytorialnego na
decyzje strategiczne spółki może zostać wzmocniony na podstawie aktu
założycielskiego lub umowy spółki np. poprzez wzmocnienie narzędzi nadzoru
właścicielskiego jednostki samorządu terytorialnego nad ważnymi decyzjami
gospodarczymi spółki (m. in. poprzez wprowadzenie wymogu uzyskania przez
zarząd zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy mającej za przedmiot
rozporządzenie majątkiem spółki o wartości przekraczającej określony próg
kwotowy). Możliwość wzmocnienia wpływu jednostek samorządu terytorialnego na
wyznaczenie celów strategicznych spółki dodatkowo potwierdza wniosek, że
konstrukcja obecnie obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania spółek
prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowi
bariery prawnej do stosowania w relacjach pomiędzy nimi doktryny zamówień
publiczno-publicznych.

Analiza całokształtu przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania
spółek samorządowych pozwala także na postawienie wniosku, zgodnie z którym
jednostki samorządu terytorialnego mają także decydujący wpływ na istotne
decyzje spółki, w których posiadają akcje lub udziały. W kontekście tego
obszaru aktywności spółki wskazać przede wszystkim należy, że organy
samorządowe kształtują politykę cenową spółek prawa handlowego - albo na
podstawie ogólnej dyspozycji art. 4 ust. l pkt 2 ugk, zgodnie z którym organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i
opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej jednostek samorządu terytorialnego, albo na podstawie przepisów
szczególnych (np. poprzez zatwierdzenie w drodze uchwały rady gminy taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków). Organy
jednostek samorządu terytorialnego są także umocowane, na podstawie art. 13 ust. 2
ugk, do zatwierdzania regulaminu w sprawie zasad korzystania z usług publicznych
świadczonych przez spółkę oraz obowiązków spółki wobec odbiorców usług, do
którego opracowania i przyjęcia zobowiązana jest każda ze spółek z udziałem
jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego wpływa
zatem na treść obowiązkowo stosowanego przez podległą j ej spółkę wzorca
umownego.
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Odtwarzając zakres wpływu jednostek samorządu terytorialnego na
działalność podległych im spółek prawa handlowego należy uwzględnić także
specyficzną sytuację tych jednostek jako organów wyposażonych w szeroko
zakrojone ustawowo instrumenty regulacji sposobu świadczenia usług
komunalnych, co odróżnia w sposób zasadniczy jednostki samorządu terytorialnego
od innych instytucji zamawiających. Mianowicie, jednostki samorządu
terytorialnego mogą wpływać na bieżącą działalność spółek z ich udziałem za
pośrednictwem różnego rodzaju aktów prawnych np. w sektorze gospodarki wodno-
ściekowej poprzez postanowienia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, w sektorze publicznego transportu zbiorowego poprzez postanowienia
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Wskazać należy również, że jednostki samorządu terytorialnego sprawują
bieżącą kontrolę nad działalnością zarządu spółki, w której posiadają akcje lub
udziały, za pośrednictwem rady nadzorczej, która jest obowiązkowo, zgodnie z art.
IOa ust. I ugk, powoływana w każdej spółce z. udziałem jednostki samorządu
terytorialnego. Powołana przez jednostkę samorządową rada nadzorcza decyduje o
składzie osobowym zarządu spółki, jako że zgodnie z art. IOa ust. 6 ugk to rada
nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółek z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i
nie może zostać wyłączony aktem założycielskim lub umową spółki na ogólnych
zasadach Ksh.

Podkreślić także należy, że wpływ jednostek samorządu terytorialnego na
bieżącą działalności spółki z jej udziałem może zostać wzmocniony na podstawie
aktu założycielskiego lub umowy spółki. Potwierdza to dodatkowo wniosek, że
konstrukcja obecnie obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania spółek
prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowi per
se bariery prawnej do stosowania w relacjach pomiędzy nimi doktryny zamówień
publiczno-publicznych.

Słowem zakończenia wskazać trzeba, że uznaniu relacji na linii jednostka
samorządu terytorialnego - spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego
jako relacji instytucja zamawiająca - osoba prawna, nad którą instytucja
zamawiająca sprawuje kontrolę podobną do kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, nie stoi na przeszkodzie brak zastrzeżenia w polskich przepisach
prawa zakazu współuczestnictwa w tych spółkach podmiotów prywatnych.
Podkreślić bowiem należy za TSUE, że czysto teoretyczna możliwość udziału
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podmiotu prywatnego w kapitale podmiotu wewnętrznego instytucji zamawiającej
sama w sobie nie podważa istnienia wewnętrznego powiązania między instytucj ą
zamawiającą ajej przedsiębiorstwem'".

Reasumując, za błędne uznać należy stanowisko prezentowane przez
niektórych autorów''", że status prawny spółki z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego wyklucza per se możliwość stosowania konstrukcji zamówień in-
house na linii jednostka samorządu terytorialnego-spółka samorządowa. Ocena
dopuszczalności stosowania zamówień publiczno-publicznych w tych relacjach nie
może ograniczać się wyłącznie do analizy odpowiednio stosowanych do spółek
samorządowych regulacji Ksh, ale musi uwzględniać całokształt regulacji prawnych
dotyczących świadczenia usług użyteczności publicznej danego rodzaju, w tym
szczególną (w porównaniu do innych instytucji zamawiających) pozycję samorządu
terytorialnego jako regulatora rynku tychże usług. Błędne jest w szczególności
zapatrywanie, że wykluczenie doktryny zamówień in house w relacjach jednostka
samorządu terytorialnego-spółka samorządowa wynika z faktu, że spółka
komunalna "nie ma [. ..] statusu jednostki organizacyjnej w ramach struktury
gminy, co pozwoliłoby gminie - przez czynności własnych organów (decyzje
względnie zarządzenia prezydenta (wójta, burmistrza) tudzież uchwał rady)
narzucać spółce określone działania,,31. Zauważyć bowiem należy, że
skodyfikowane na gruncie nowych dyrektyw zamówieniowych reguły udzielania
zamówień publiczno-publicznych nie dotyczą powierzania realizacji zadań
podmiotom działającym w ramach osobowości prawnej instytucji zamawiającej (w
polskim porządku prawnym jednostkom organizacyjnym działającym w ramach
struktury gminy, powiatu, województwa). Powierzenie realizacji zadań w takich
przypadkach wyłączone jest z samej definicji zamówienia jako umownej formy
zlecania zadań (gmina/powiat/województwo nie może zawrzeć umowy z własną
jednostką organizacyjną, gdyż umowa taka stanowiłaby tzw. "umowę z samym
sobą" i nie wywierałaby skutków prawnych."). Gdyby zatem spółki samorządowe

29 Stanowisko to potwierdził ETS w sprawie C-371/05, Komisja przeciwko Włochom, [2008], Zb.Orz. I-
00110, pkt 29.
30 A. Jakubecki, P. Bryłowski, Opinia prawna z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: zgodności przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących obowiązku organizowania przetargów
przez gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę
2004/18/WE oraz dopuszczalności realizacji przez zaklady budżetowe gmin, z pominięciem procedur
przetargowych, zadań gmin dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przygotowana
na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, BAS-I095/14A.
31 Tamże;
32 Zob. szerzej.np. A. Kudra, Czy gmina może oddać w dzierżawę nieruchomość zakładowi budżetowemu?,
Portal PrawoDlaSamorządu, artykuł dostępny pod adresem WWW: http://prawodlasamorzadu.pl/2015.08.10-
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stanowiły "jednostki organizacyjne" działające w ramach struktur odpowiednich
jednostek samorządu terytorialnego, powierzanie im realizacji zadań odbywałoby
się nie na zasadach zamówień in-house (które w świetle dyrektyw mają umowną
postać), lecz na podstawie aktu założycielskiego lub innego aktu władczego. Warto
także wskazać, że z użytego w dyrektywach sformułowania "decydujqcy wpływ na
istotne decyzje podmiotu kontrolowanego" nie sposób wywieść, co czynią niektórzy
autorzy ", że oznacza on bezpośredni wpływ na obsadę kadrową podmiotu
zarządzającego podmiot kontrolowany (wybór dyrektora przedsiębiorstwa, czy
zarządu spółki), ani tym bardziej że jest on równoznaczny z możliwością
wydawania wiążących poleceń w zakresie bieżącej działalności podmiotu
kontrolowanego. Wpływ instytucji zamawiającej dotyczyć ma "istotnych decyzji"
podmiotu kontrolowanego, nie zaś powoływania lub odwoływania organów
podmiotu kontrolowanego, ani każdego przejawu jego bieżącej działalności.

Dokonana w ramach Opinii analiza świadczy niewątpliwie, że jednostki
samorządu terytorialnego mają decydujący wpływ na cele strategiczne spółki, w
której uczestniczą określając zakres ich działalności oraz uczestnicząc w
przeprowadzaniu procesów reorganizacyjnych tych spółek (np. poprzez wymóg
uzyskania zgody organu stanowiącego na zbycie udziałów lub akcji spółki).

W ocenie Opiniujqcych, możliwe jest również uznanie, że jednostki
samorządu terytorialnego mają decydujący wpływ na na istotne decyzje spółki, w
których posiadają akcje lub udziały określając zasady świadczenia usług przez
spółkę, wysokość opłat i cen za te usługi oraz warunki ich świadczenia. Dodatkowo,
wpływ jednostki samorządu terytorialnego na istotne decyzje spółki może zostać
dodatkowo wzmocniony na podstawie aktu założycielskiego lub umowy spółki.
Oznacza to, że mimo nieprecyzyjności kryterium "decydujqcego wpływu na istotne
decyzje spółki" nie sposób ad hoc wykluczyć, że wpływ tego rodzaju nie występuje
na linii jednostka samorządu terytorialnego-spółka samorządowa.

czy-gmina-moze-oddac-w-dzierzawe-nieruchomosc-zakladowi-budzetowemu.html [cytowane dnia II
września 2015 r.]
33 A. Jakubecki, P. Bryłowski, Opinia prawna z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: zgodności przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących obowiązku organizowania przetargów
przez gminy na odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę
2004/18/WE oraz dopuszczalności realizacji przez zakłady budżetowe gmin, z pominięciem procedur
przetargowych, zadań gmin dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przygotowana
na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, BAS-1095114A.
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5. Ocena projektu ustawy Prawo zamówień publicznych jako
projektu zmierzającego do transpozycji postanowień nowych
dyrektyw unijnych w zakresie zamówień udzielanych pomiędzy
podmiotami sektora publicznego

Przepisy obecnie obowiązującej uPzp, mnTIO znanego polskiemu
ustawodawcy dorobku orzeczniczego TSUE w zakresie stosowania doktryny in
house, nie zawierają na chwilę obecną w zasadzie żadnej regulacji, która
legitymowałyby wprost instytucje zamawiające do skorzystania z dobrodziejstwa
tej doktryny. Jedyną jej namiastką jest brzmienie art. 4 pkt 13 uPzp, zgodnie z
którym przepisów uPzp nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji
gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu
założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
zasadnicza częsc działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, organ
władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi
osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje
strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, przedmiot
zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki
budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

Warto wskazać, że w 2008 r. jedną ze zmian zaproponowanych w projekcie
nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 471 z dnia 24
kwietnia 2008 r.) było wprowadzenie do tej ustawy wyraźnego przepisu, który
wprost przewidywałby wyłączenie obowiązku stosowania procedur zamówień
publicznych w razie powierzania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań
własnych do wykonania spółce komunalnej. Proponowano wtenczas, że ustawa nie
będzie stosowana do zamówień udzielanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego lub związek jednostek
samorządu terytorialnego spółce kapitałowej, o której mowa w przepisach o
gospodarce komunalnej, jeżeli łącznie zachodzą następujące warunki: a) działalność
spółki dotyczy wykonywania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
jednostek samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego oraz jest prowadzona wyłącznie na obszarze
tych jednostek lub na obszarze, na którym jednostka samorządu terytorialnego
realizuje zadania publiczne przekazane jej w drodze porozumienia, o którym mowa
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w przepisach o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym lub samorządzie
województwa, b) spółka podlega kontroli jednostki samorządu terytorialnego,
jednostek samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, odpowiadającej
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającej na wpływie na
decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami spółki, c)
wszystkie udziały lub akcje spółki należą do jednostki samorządu terytorialnego,
jednostek samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek. Propozycja ta
wywoła liczne kontrowersje i ożywioną dyskusję w piśmiennictwie prawniczym.
W wyniku zgłaszanych wątpliwości została wykreślona z projektu nowelizacji
ustawy jeszcze na etapie prac sejmowych i nie znalazła się w ostatecznie
uchwalonej ustawie nowelizującej.

Brak obowiązywania w polskiej ustawie zamówieniowej wyraźnej
podstawy prawnej dla stosowania doktryny zamówień in house jest od lat
przedmiotem kontrowersji, co do legitymacji instytucji zamawiających do
skorzystania z dorobku orzeczniczego TSUE. W orzecznictwie sądów
administracyjnych można odnaleźć kilka orzeczeń dotyczących tego zagadnienia
(zob. np. wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., sygn. akt: II GSK 105/05, wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r.,
sygn. akt: III SAlWa 2445/05), jednakże utożsamia się w nich zazwyczaj doktrynę
in house mylnie jedynie z bezumownym zlecaniem realizacji zadań podmiotom
zewnętrznym w stosunku do instytucji zamawiającej, a zatem powierzaniem
realizacji zadań bez wykorzystania podstawowego instrumentu zamówienia, jaką
jest umowa odpłatna. Takie postrzeganie zamówień in-house uniemożliwia
zastosowanie tej doktryny do tych sektorów działalności podejmowanych przez
władze publiczne, gdzie nie istnieje możliwość zapewnienia samofinansowania się
wykonawcy ze świadczonych na rzecz zamawiającego usług.

W związku z wejściem w życie nowych dyrektyw zamówień i krótkim
czasem na ich transpozycję polskie władze rozpoczęły prace nad uchwaleniem
nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której celem jest zapewnienie
implementacji ich postanowień.

W projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych w obecnie procedowanej
wersji przyjęto zasadę harmonizacji zupełnej w zakresie zasad udzielania zamówień
publicznych pomiędzy podmiotami sektora publicznego. Na wzór nowych
dyrektyw unijnych projekt dokonuje wyłączenia spod reżimu Prawa zamówień
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publicznych wszystkich typów zamówień w zakresie współpracy publiczno-
publicznej tj. wyłącza spod stosowania ustawy:

l) zamówienia udzielane podmiotom kontrolowanym (zamówienia in house) -
art. 7 ust. l pkt l projektu ustawy,

2) zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go
zamawiającemu (odwrócona relacja typu in house) - art. 7 ust. l pkt 2
projektu ustawy,

3) zamówienia udzielane pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tego
samego zamawiającego (siostrzana relacja typu in house)- art. 7 ust. l pkt 2
proj ektu ustawy,

4) zamówienia udzielane podmiotowi kontrolowanemu wspólnie przez kilku
zamawiających - art. 7 ust. l pkt 3 projektu ustawy,

5) powierzenie zadania w ramach horyzontalnej współpracy publiczno-
publicznej - art. 7 ust. l pkt 4 projektu ustawy.

Projektowane przepisy stanowią w obecnej wersji tzw. językową kalkę
postanowień zawartych w dyrektywach. Przyjęcie takiej metodologii przez
projektodawców ocenić należy pozytywnie, gdyż z jednej strony oddala ryzyko
zarzutu błędnej implementacji dyrektywy (z zastrzeżeniem uwag sformułowanych
w punkcie kolejnym), z drugiej strony zapobiega zróżnicowaniu sytuacji polskich
zamawiających w stosunku do ich odpowiedników w innych krajach UE.

6. Ocena zasadności wyłączenia obowiązku przeprowadzenia przez
gminy przetargów, o których mowa w przepisach ucpg

Zgodnie z dotychczas przeprowadzoną analizą Państwa Członkowskiego
mają obowiązek implementować do rodzimych porządków prawnych zasady
współpracy publiczno-publicznej wyrażone w nowych dyrektywach
zamówieniowych. Obecnie procedowany przez Radę Ministrów projekt nowej
ustawy Prawo zamówień publicznych opracowany przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych służy realizacji tego obowiązku poprzez wprowadzenie na grunt
polskich regulacji prawnych jako zasady generalnej wyłączenia przedmiotowej
współpracy spod reżimu zamówień publicznych.
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Dokonując oceny poprawności implementacji dyrektyw unijnych należy
mieć jednak na uwadze, że wdrażanie dyrektywy do prawa krajowego często nie
ogranicza się do jednej określonej dziedziny stosunków społeczno-gospodarczych.
Z taka sytuacją mamy niewątpliwie do czynienia w przypadku transpozycji
dyrektyw zamówieniowych, które stanowią akty znajdujące zastosowanie do
różnych sektorów gospodarki. W konsekwencji, równolegle do przeprowadzanych
obecnie prac legislacyjnych nad uchwaleniem nowej ustawy Prawo zamówień
publicznych, celem zapewnienia prawidłowej implementacji nowych dyrektyw
zamówieniowych, na prawodawcy ciąży bezwzględny obowiązek przeprowadzenia
analizy rozwiązań prawnych dotyczących zasad organizacji świadczenia usług w
ogólnym interesie gospodarczym, a w razie uznania ich niezgodności z
postanowieniami dyrektyw, obowiązek dokonania ich odpowiedniej nowelizacji.
Każde Państwo Członkowskie ma bowiem obowiązek nie tylko pozytywnej
transpozycj i dyrektywy do rodzimego systemu prawnego, ale również zaniechania
działań, które prowadzą do zniweczenia rezultatów założonych dyrektywa.
Obowiązek zapewnienia pełnej, a nie jedynej częściowej lub pozornej skuteczności
dyrektyw w krajowym porządku prawnym, wynika z zasady lojalnej współpracy
wyartykułowanej wart. 4 ust. 3 TUE.

Przykładem regulacji, która budzi od kilkunastu miesięcy poważne
wątpliwości prawne, co do jej zgodności z nowymi dyrektywami zamówieniowymi
są przepisy upcg w zakresie nałożonego w nich na gminy obowiązku organizacji
przetargu na odbiór odpadów komunalnych lub przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także w zakresie nałożonego w nich
na gminy obowiązku wyłonienia w trybie konkurencyjnym podmiotu, który będzie
budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalacj ę do przetwarzania
odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6d ust. l ucpg wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetarg na
odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Przepis art. 6e stanowi natomiast, że
spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, na zlecenie gminy, jedynie w przypadku, gdy zostały wybrane w
drodze przetargu, o którym mowa wart. 6d ust. l.
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o obowiązku wyłonienia w trybie konkurencyjnym podmiotu, który będzie
budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych stanowi natomiast art. 3a ust. l ucpg. Zgodnie z nim gminy,
realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:

l) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował,
utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych, lub
2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych,
na zasadach określonych w upp, lub
3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych,
na zasadach określonych w ukrbu.

Jedynie w sytuacji, gdy przetarg, o którym mowa w pkt l, zakończy się
wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego
na zasadach określonych w uppp, albo gdy nie zostanie dokonany wybór
koncesjonariusza na zasadach określonych w ukrbu, gmina może samodzielnie
realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Przepisu art. 3a ucpg nie stosuje się w warunkach art. 19 ustawy
nowelizujqcej, którego celem jest ochrona praw nabytych wynikających z decyzji
administracyjnych wydanych dla zrealizowanych lub będących na zaawansowanym
etapie inwestycyjnym przedsięwzięć w zakresie przetwarzania odpadów

~4
komunalnych " .

Zacytowane regulacje art. 6d ust. l i art. 3a ust. 1 ucpg, wprowadzając
wymóg konkurencyjnego wyłonienia wykonawcy dla ww. zadań stanowią
niewątpliwie odstępstwo od wyrażonych w Konstytucji RP, usg i ugk, zasad
swobody wyboru formy i sposobu realizacji zadań przez gminy w ramach
przysługującej im samodzielności organizacyjnej. Wyżej przytoczone regulacje
będą stanowić nadto, po wejściu w życie przepisów wdrażających nowe dyrektywy

34 Zgodnie z tym przepisem w przypadku instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
jako zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisów art. 3a ucpg
nie stosuje się.
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zamówieniowe lex specialis w stosunku do generalnych zasad statuujących w
polskim porządku prawnym zasady współpracy publiczno-publicznej, a tym samym
także lex specials względem transponowanych za ich pośrednictwem norm
wyrażonych w przepisie art. 12 dyrektywy nr 2014/24.

Rzetelność wymaga od Opiniujqcych odnotowania w tym miejscu, że
przepisy art. 6d ust. 1 ucpg w zakresie nałożenia na gminy obowiązku organizacji
przetargu na odbiór odpadów komunalnych lub odbiór i zagospodarowanie tych
odpadów podlegały ocenie konstytucyjności Trybunału Konstytucyjnego+', który
uznał m.in. że przepisy te nie naruszają konstytucyjnej zasady samodzielności
organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Pomijając w tym miejscu ocenę
stanowiska zajętego w tym zakresie przez Trybunał, wskazać trzeba, że w
postanowieniu z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 52/12) TK odniósł się także do
zgodności omawianych regulacji z unijną doktryną zamówień in house. Trybunał w
przedmiotowym orzeczeniu wskazał m. in. że "Z przewidzianej w orzecznictwie
TSUE możliwości wprowadzenia zamówień bezpośrednich ('in house') nie wynika
zakaz wprowadzania przez ustawodawcę krajowego procedur przetargowych w celu
wyłonienia wykonawcy określonego zadania publicznego". Podkreślić jednak
trzeba, że ocena dokonana przez Trybunał bazowała na uprzednio obowiązującej
dyrektywie klasycznej oraz na orzecznictwie TSUE zawierającym legalną wtenczas
wykładnię pojęcia ,,zamówienie wewnętrzne". Trybunał w swoim rozstrzygnięciu
nie odniósł się natomiast do regulacji ustanowionych w nowej dyrektywie
klasycznej.

Dokonana po wydaniu omawianego postanowienia Trybunału zmiana
unijnego porządku prawnego (z dniem wejścia w życie nowych dyrektyw
zamówieniowych tzn. z dniem 18 kwietnia 2014 r.) nie pozwala, w ocenie
Opiniujqcych, na bezrefleksyjne uznanie aktualności poglądu Trybunału
Konstytucyjnego wyrażonego w postanowieniu z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt
K 52/12). Podkreślić trzeba w szczególności, że w przedmiotowym orzeczeniu
Trybunał nie ocenił wymaganego nową dyrektywą klasyczną zakresu obowiązku
implementacyjnego spoczywającego na każdym z Państw Członkowskich, w
tym stopnia harmonizacji, jaki założył prawodawca unijny w zakresie wdrożenia do
krajowych porządków prawnych regulacji w zakresie zamówień publiczno-
publicznych oraz wartości traktatowych, których urzeczywistnieniu one służą.
Trybunał nie odniósł się w konsekwencji także do celów kodyfikacji zasad

35 Wyrok TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17112 oraz postanowienie TK z dnia 26 lutego 2014 r.,
sygn. akt K 52112.
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zamówień typu in house oraz relacji zachodzącej pomiędzy regulacjami nowej
dyrektywy klasycznej a orzecznictwem TSUE. Stanowisko Trybunału jako bazujące
wyłącznie na uprzednio obowiązujących dyrektywach zamówieniowych (które
wprost zamówień wewnętrznych nie przewidywały) i na orzecznictwie TSUE (które
jest wysoce rozbieżne i kontrowersyjne), nie może tym samym stanowić
podstawy do oceny zgodności przepisu art. 6d ust. 1 ucpg z art. 12 nowej
dyrektywy klasycznej. Zgodność tych regulacji nie była bowiem przedmiotem
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

Regulacje art. 6d ust. 1 i art. 3a ust. l ucpg jako ustanawiające wyjątek od
zasad ustrojowych (projektowanej nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i
postanowień art. 12 nowej dyrektywy klasycznej) powinny mieć charakter niezbędny
i służyć realizacji wartości uznanych przez prawodawcę za uzasadniające
wprowadzenie odstępstwa od zasad ogólnych. Podkreślić trzeba, iż w teorii prawa
jednolicie przyjmuje się, że ,,zastosowanie odstępstwa [od przepisów stanowiących
lex generalis - wyjaśni. Nasze] zawsze oznacza w jakimś sensie korektę istniejqcego
prawa, dlatego można je stosować wyłqcznie w szczególnie ważnych
okolicznościach." 36. W ocenie Opiniujqcych nie sposób doszukać się szczególnego
uzasadnienia dla utrzymania w mocy regulacji art. 6d ust. 1 i art. 3a ust. 1 ucpg.
Przeciwnie, charakter rynku zagospodarowania odpadów, zakres kompetencji
reglamentacyjnych organów gminy w stosunku do organizacji tego rynku oraz
wysoce szczegółowe standardy środowiskowe świadczenia usług odbierania i
przetwarzania odpadów, skłaniają do wniosku, iż rynek ten nie wymaga wyłączenia
wyrażonej w traktatach unijnych zasady prawa do samoorganizacji świadczenia
usług przez gminy na rzecz zasady konkurencyjności przy zlecaniu realizacji usług
użyteczności publicznej.

Utrzymaniu obowiązku organizowania przetargów na odbiór odpadów
komunalnych przeczy przede wszystkim charakter tego rynku. Zauważyć bowiem
trzeba, iż w świetle ucpg gmina stanowi w zasadzie jedyną instytucję zamawiającą
na rynku usług odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z ucpg organizacja
zapewnienia świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych, na których
zamieszkują mieszkańcy, jest ustawowo zastrzeżona do wyłączonej właściwości
gminy. Oparcie rynku w zasadzie na jednym zamawiającym (zwłaszcza w sytuacji
przejęcia przez gminę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych) musi w perspektywie czasu prowadzić do zachwiania

36 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Warszawa 2010, s.
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mechanizmów wolnorynkowych silnego zawężenia grona potencjalnych
wykonawców usług, lub nawet, w przypadkach niektórych mniejszych gmin,
monopolizacji rynku lokalnego. Podkreślić trzeba, że rynek usług odbioru odpadów
komunalnych różni się istotnie od rynku innych usług komunalnych (np.
zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, usług z zakresu sportu i rekreacji,
utrzymania zieleni i prac porządkowych), gdzie ewentualna potrzeba rozwoju
konkurencji i faktyczna możliwość stworzenia warunków dla rozwoju konkurencji
są znacznie większe.

Zauważyć dodatkowo należy, że rynek odbioru odpadów komunalnych
stanowi rynek silnie regulowany. Zasady świadczenia przedmiotowych usług są
wyznaczone w ramach przyjmowanych przez organy gminy aktów normatywnych
obejmując m.in. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zagospodarowania tych odpadów, w tym także częstotliwość odbioru odpadów,
których przestrzeganie poddane jest wnikliwej kontroli wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Całokształt regulacji dotyczący rynku odbioru odpadów
wyposaża organy gminy w silne instrumenty wpływania na wyłonionych
wykonawców usług. Relacje zawiązywane na linii gmina - wykonawca
upodabniają się tym samym w szerokim stopniu do relacji typowych dla zamówień
typu in house.

Za utrzymaniem obowiązku organizowania przetargów na odbiór odpadów
komunalnych nie przemawiają także względy środowiskowe (zapewnienia ochrony
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego). Zauważyć bowiem należy, że każdy
podmiot odbierający odpady komunalne- zarówno przedsiębiorca prywatny,
jak i spółka gminna - zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
ustanawiających jednolite w skali całego kraju standardy środowiskowe w
zakresie odbierania odpadów, w szczególności przepisów rozporządzenia w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, które określają wymagania w zakresie: posiadania
wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów,
spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów,
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
transportowej . Obowiązek przestrzegania jednolitych standardów środowiskowych
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przez każdy podmiot odbierający odpady, niezależnie od jego statusu prawnego,
gwarantuje zapewnienie ochrony środowiska na prawnie wymaganym poziomie.

Analogiczne uwagi odnieść można do rynku przetwarzania odpadów
komunalnych. Rynek ten jest przy tym bardziej ograniczony, aniżeli rynek
odbierania odpadów jako że liczba potencjalnych wykonawców usług
świadczonych na rzecz gminy jest w tym przypadku limitowana przez
postanowienia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami, który precyzuje, jakie instalacje przetwarzania odpadów mogą
funkcjonować w poszczególnych regionach gospodarki odpadami w województwie
uwzględniając m.in. zapotrzebowanie poszczególnych regionów na moce
przerobowe tych instalacji.

Obok argumentacji natury stricte prawnej, nie sposób również nie wskazać
na finansowy aspekt zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego
możliwości skorzystania z "dobrodziejstwa" regulacji dotyczących udzielania
zamówień publiczno-publicznych w systemie gospodarki odpadami. Pamiętać
bowiem trzeba, że każda regulacja prawna musi uwzględniać skutki finansowe
wprowadzanych rozwiązań prawnych, do czego obliguje prawodawcę wprost
przepis §1 pkt 3 ZTP. W tym kontekście nie sposób nie zauważyć, że gminy jako
podmioty prawnie odpowiedzialne za realizację zadania utrzymania czystości i
porządku (zob. art. 2 ust. 2 usg w zw. z art. 3 ust. l ucpg) poczyniły znaczące
nakłady finansowe na organizację systemu gospodarki odpadami, Skala tych
nakładów oraz charakter zrealizowanych przez gminy przedsięwzięć (np. zakup
specjalistycznych samochodów do odbioru odpadów, które nie mogą zostać
wykorzystane przy realizacji innych zadań gminy, a także dla realizacji zadań w
zakresie odbioru odpadów z terenów innych gmin niż gmina macierzysta")
powinny zostać uwzględnione w trakcie prac nad oceną potrzeby nowelizacji ucpg
w związku z pracami nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Reasumując, w ocenie Opiniujących, przepisy ucpg nakładające na organy
gminy obowiązek przeprowadzenia przetargów, o których mowa wart. 6d ust. l i
art. 3a ust. 1, są niezgodne z przepisami nowej dyrektywy klasycznej w zakresie
zasad zawierania zamówień pomiędzy podmiotami sektora publicznego. Nawet
przy ewentualnym uznaniu, że przepisy ww. dyrektywy umożliwiają dokonanie
odstępstwa od zasady samorganizacji świadczenia usług w ogólnym interesie

37 Ze względu na terytorialnie ograniczony zakres działalności spółek gminnych.
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gospodarczym przez instytucję zamawiającą, nie sposób wskazać na znajdujące w
innych wartościach unijnych, lub ewentualnie wartościach konstytucyjnych,
uzasadnienia dla wyłączenia sektora gospodarki odpadami komunalnymi spod
działania ww. postanowień dyrektywy nr 2O14/24.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1.-' I / I / -,

prof. UAM dr hab. ~ystian M. Ziemski
Senior Partner
radca prawny

-> Maciej Kiełbus
Partner
prawnik

Anna Kudra
Konsultant
prawnik
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         Krzysztof ŻUK          Warszawa, 30 marca 2016 r. 
     Współprzewodniczący 
   Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego 
        Szanowny Pan 
        Marek KUCHCIŃSKI 
        Marszałek Sejmu RP 
 
   Szanowny Panie Marszałku, 
 
 Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dziękuje 

Rządowi RP za skierowanie do Sejmu RP projektu zmian w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w wersji, która wprowadza do polskiego systemu prawnego nowe 
dyrektywy Unii Europejskiej, w tym: 

-   zwiększenie znaczenia kryteriów pozacenowych, 
-   zwiększenie roli klauzul społecznych, 
-  kompromisowe rozwiązanie w zakresie regulacji dotyczących zamówień wew-

nętrznych (in house). 

Zamówienia wewnętrzne stanowią od lat kanon europejskiego standardu zamówień 
publicznych. Dotychczas opierał się on jednak w dużym stopniu na orzecznictwie ETS 
i sądów, teraz uzyskał konkretny kształt w dyrektywie. 

Odnosząc się do kontrowersji, jakie towarzyszą problematyce zamówień wewnętrz-
nych w Polsce, z żalem stwierdzamy, że są one podnoszone gównie przez lobby dużych 
zagranicznych koncernów, zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami. Nie 
mają one żadnego pokrycia w faktach – co więcej, dane zebrane przez Ministerstwo 
Środowiska wskazują, że w gminach, gdzie podmioty zbierające odpady komunalne 
wyłoniono w przetargach bez udziału firm komunalnych: 

- stopień odzysku jest mniejszy, 
- opłaty śmieciowe są wyższe, 
- stopień zmonopolizowania rynku jest większy, 
niż w gminach, gdzie odbiór odpadów komunalnych jest organizowany przez firmy 

komunalne, w większości zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami. 

Dlatego Ministerstwo Środowiska wspiera nas w postulacie rezygnacji z przepisu 
art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w jego dotychczasowym 
brzmieniu. Zaproponowane przez Rząd rozwiązanie kompromisowe umożliwia – zgodnie 
z ustawą o gospodarce komunalnej – udzielenie zamówienia wewnętrznego także w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych, podobnie jak w pozostałych dziedzinach 
lokalnych usług publicznych, zapewniając jednocześnie pełną przejrzystość działania. 

Popierając projekt w wersji przedłożenia rządowego prosimy jednocześnie, by: 

- regulacje dotyczące związków międzygminnych i spółek komunalnych rozszerzyć na 
porozumienia międzygminne, 

- warunek dotyczący 90% działalności w podmiocie zależnym dotyczył wszystkich 
powszechnych usług publicznych, stanowiących zadania własne JST. 

        (-) Krzysztof Żuk 



Zamówienia wewnętrzne w prawie zamówień publicznych 

informacja dla Posłów i Senatorów RP 

Szanowni Państwo, 

W ostatnim czasie emocje w debacie publicznej budzi nowelizacja Prawa zamówień publicznych, 
która jest związana z koniecznością implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy UE 
sprzed ponad dwóch lat. Nowelizacja ta zawiera wiele nowych rozwiązań, które są oczekiwane i 
usprawnią system zamówień publicznych. Jedynym kontrowersyjnym tematem, który uzyskał nawet 
rozgłos medialny, jest kwestia zamówień wewnętrznych, potocznie zwanych „in-house”. 

Emocje zostały rozbudzone przez jedną grupę interesu, działającą w jednym sektorze – gospodarce 
odpadami. Są to duże firmy, zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami (tak polskie, jak np. 
Rethmann czy SITA), które dodatkowo zmobilizowały do udziału w organizowanych protestach także 
część małych, rzeczywiście polskich firm prywatnych, w tym rodzinnych. 

Prawdziwa sytuacja w sektorze gospodarki odpadami 

Firmy działające w sektorze są zrzeszone w dwóch izbach gospodarczych: PIGO i KIGO. Protestuje 
jedna z nich, bowiem druga, zrzeszająca polskie firmy lokalne, w tym komunalne, popiera projekt 
rządowy. Różnica jest taka, że ci, którzy protestują, organizują spektakularne demonstracje uliczne, 
a ci, którzy popierają – a bynajmniej nie jest ich mniej – nie zakłócają porządku. 

Protestujący przedstawiają sytuację w fałszywym świetle, twierdzą bowiem, że wprowadzenie 
dyrektywy w zakresie in-house, spowoduje utratę miejsc pracy i inne negatywne konsekwencje. 
Pragnę Państwa zapewnić, że nawet gdyby wprowadzenie zasady in-house spowodowało jakieś 
skutki, na pewno nie będzie to utrata miejsc pracy – śmieci bowiem pozostaną i ktoś będzie musiał 
je przerobić. Jeśli będą jakieś zmiany, dana ilość śmieci trafi do innej firmy, prawie na pewno polskiej, 
więc co najwyżej nastąpi przesunięcie miejsc pracy między firmami. 

Usankcjonowanie zamówień wewnętrznych w sektorze odpadów komunalnych nie stanowi dziś 
żadnego zagrożenia dla małych form rodzimych. Powstały one w wielu miejscach po likwidacji lub 
prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Miasta i gminy, które nie mają dziś swoich firm śmie-
ciowych, na pewno nie będą ich odtwarzać lub tworzyć na nowo, bo nie mają na to środków. 
Wszędzie tam nadal będą przetargi, a małe firmy lokalne będą szczególnie mile widziane. Tam nato-
miast, gdzie przetargi wygrywały firmy komunalne, albo gdzie firmy prywatne w ogóle nie stawały do 
przetargów, tam pozostały firmy gminne, które obsługują mieszkańców i dają tysiące miejsc pracy. 

Zagrożenie widzą dla siebie przede wszystkim duże firmy zagraniczne, które osiadły w Polsce 
w czasie, gdy – za poprzednich rządów – istniała w tym zakresie u nas „wolna amerykanka”, podczas 
gdy w ich krajach rodzimych (Niemcy, Francja i in.) obowiązywały już bardzo restrykcyjne przepisy 
i oczywiście zamówienia in-house (na podstawie poprzednich dyrektyw i orzecznictwa ETS). To te 
firmy wylobbowały w poprzednim okresie rozwiązania, które wprowadziły obligatoryjne przetargi. 
Jaki jest efekt ? Z otrzymanych przez nas informacji z Ministerstwa Środowiska wynika, że w gmi-
nach, gdzie podmioty zbierające odpady komunalne wyłoniono w przetargach bez udziału firm 
komunalnych: 

- stopień odzysku jest mniejszy, 
- opłaty śmieciowe są wyższe, 
- stopień zmonopolizowania rynku jest większy (duże firmy), 
niż w gminach, gdzie odbiór odpadów jest organizowany przez lokalne firmy komunalne, w więk-

szości zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami. 

Zamówienia wewnętrzne w Polsce 

Ustawa o gospodarce komunalnej w sektorze samorządowym oraz inne przepisy w sektorze 
administracji rządowej dają możliwość podmiotom publicznym zakładania swoich firm do realizacji 
określonych zadań użyteczności publicznej, przy przestrzeganiu całego szeregu warunków dających 
ochronę konkurencji i konsumentów. W różnych dziedzinach życia publicznego istnieją zatem samo-
rządowe i rządowe spółki albo zakłady budżetowe, które statutowo realizują zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, przekazane w zgodzie z obowiązującym prawem, co potwierdzały zarówno 
oficjalne opinie Urzędu Zamówień Publicznych jak i orzecznictwo. 



Nowa dyrektywa UE w tym zakresie – wobec kilku kontrowersji, które zaistniały w tej sprawie, 
doprowadzając między innymi do orzeczeń ETS, potwierdzających tę formę powierzania zadań 
publicznych podmiotom organizowanym przez sektor publiczny – reguluje tę sprawę w sposób 
jednoznaczny. Dyrektywa wprowadza zasadę zamówień wewnętrznych powszechnie, ale pod trzema 
konkretnymi warunkami. Istnieje zatem konieczność wprowadzenia tej zasady w państwach 
członkowskich UE. Przepis dyrektywy, podobnie jak przepisy zawarte w rządowym projekcie nowe-
lizacji Prawa zamówień publicznych, daje podmiotom publicznym możliwość wyboru: każdy z nich 
może – jeśli spełnia trzy warunki – ale nie musi zlecić danego zadania w trybie zamówienia in-house. 

Zamówienia wewnętrzne w projekcie rządowym 

Po konstruktywnej dyskusji w ranach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przepisy 
nowej dyrektywy, dotyczące zamówień in-house, zostały wprowadzone do projektu rządowego 
w wersji jeszcze bardziej wymagającej, niż zakłada dyrektywa. Wskaźnik określający udział zadań 
użyteczności publicznej w profilu firmy komunalnej lub państwowej podniesiono z 80 do 90 % (Polska 
będzie w ten sposób drugim po Finlandii państwem, które zaostrzyło ten warunek do poziomu 90 %). 
Wprowadzono też drugie rozwiązanie, które stanowi bardzo silne zabezpieczenie przed ewentual-
nymi nadużyciami: zamówienia in-house można udzielić wyłącznie w trybie z wolnej ręki, co oznacza, 
że cała procedura musi być jawna i że istnieje możliwość odwołania się każdego, kto uzna, że jego 
interes został naruszony w wyniku niedochowania określonych w dyrektywie i ustawach warunków. 

Projekt rządowy – zdaniem środowiska samorządowego – wprowadza zamówienia wewnętrzne 
w Polsce w sposób bardzo bezpieczny, gwarantujący nienadużywanie tej formuły przez podmioty 
publiczne do realizacji działań gospodarczo i społecznie nieuzasadnionych. 

Dlatego Strona Samorządowa popiera rządowy projekt zmian w ustawie Prawo zamówień publicz-
nych i prosi Państwa Posłów i Senatorów o jego uchwalenie. 

         Z wyrazami szacunku 

Poznań, 12 maja 2016 r.          

            Andrzej Porawski 
        Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i ST 
         ze Strony Samorządowej 
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       Pan Prezydent Miasta Inowrocławia poprosił o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej 

zgodności przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących 

obowiązku organizowania przetargów przez gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE, a także oceny  

dopuszczalności wykonywania tych czynności przez samorządowe zakłady budżetowe z 

pominięciem postępowania przetargowego. 
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Analiza dyrektywy 2014/24 w kontekście wyłączeń od stosowania trybu 

zamówień publicznych 

 

     W dniu 26 lutego 2014 r. przyjęto wyżej wskazaną dyrektywę 2014/24. Dyrektywa ta 

weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2014 r., a państwa członkowskie są zobowiązane do jej 

implementowania do 18 kwietnia 2016 r. 

 Dyrektywa 2014/24 uchyliła wcześniejszą dyrektywę regulującą kwestie stosowania 

zamówień publicznych – dyrektywę 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. 

     Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawartego w dniu 25 

marca 1957 r. w Rzymie „W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporzą-

dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. 

Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszyst-

kich Państwach Członkowskich. 

Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do 

rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i 

środków. 

Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów. 

Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej”. 

Z kolei art. 291 tegoż Traktatu stanowi, iż: „1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie środki 

prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii. 

2. Jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii, akty te 

powierzają uprawnienia wykonawcze Komisji lub, w należycie uzasadnionych przypadkach oraz w 

przypadkach określonych w artykułach 24 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej, Radzie. 

3. Do celów ustępu 2 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają z wyprzedzeniem przepisy i zasady ogólne dotyczące 

trybu kontroli przez Państwa Członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. 

4. W nagłówku aktów wykonawczych dodaje się przymiotnik "wykonawcze" albo "wykonawcza". 

Analizowany akt prawa europejskiego jest dyrektywą. Z zacytowanych wyżej przepisów 

Traktatu wynika, że dyrektywa wiąże państwo członkowskie tylko co do celu, ale już nie sposobu 

jego osiągnięcia, a po drugie obowiązkiem państwa członkowskiego jest przyjęcie wszelkich 

środków prawnych, które osiągnięcie tego celu zapewnią. 
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W tym też kontekście znaczenie podstawowe ma zidentyfikowanie, jakie cele chce prawo-

dawca europejski osiągnąć za pomocą dyrektywy 2014/24. W dalszej kolejności rozważyć należy, 

jakie środki konieczne są do wprowadzenia w życie tejże dyrektywy. Słusznie też wskazano w piś-

miennictwie z zakresu prawa europejskiego, iż dyrektywą jest taki akt prawny, który spełnia trzy 

kryteria - jest adresowany do państw członkowskich, jest wiążący w zakresie wskazanych w nim 

celów, pozostawia adresatom (państwom) swobodę co do form i metod w zakresie realizacji tych 

celów
1
. 

W konsekwencji dla prawidłowej implementacji prawa europejskiego podstawową kwestią jest 

odkodowanie z normy prawnej celu dyrektywy. Praktyka stanowienia prawa europejskiego ułatwia 

owo zadanie, gdyż bardzo często już sama dyrektywa określa wprost, jakie cele mają być przez 

państwa członkowskie osiągnięte. Dla ustalenia tychże celów znaczenie ma zarówno preambuła do 

dyrektywy, jak i przepisy bezpośrednio określające cel dyrektywy.  

Jak słusznie podnosi się w piśmiennictwie „znaczenie preambuł polega na pomocy w inter-

pretacji aktu prawnego, ale wydaje się jednak, że ich faktyczny wpływ na prawo wspólnotowe jest 

znacznie dalej idący”
2
. Preambuła jest uznawana za część aktu prawnego, choć jednocześnie 

zauważa się, że nie może ona prowadzić do uchylania zawartych w niej postanowień
3
. Preambuła 

odgrywa zatem rolę przy wykładni prawa europejskiego, choć jest to istotny i znaczący jej element. 

Przechodząc do dyrektywy 2014/24 należy wskazać na art. 1, który określa przedmiot jej regulacji 

i zakres zastosowania. Stanowi on, iż: „1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące procedur 

udzielania zamówień przez instytucje zamawiające w odniesieniu do zamówień publicznych oraz 

konkursów, których wartość szacunkowa jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 4. 

2. Zamówienie w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowi nabycie - w drodze zamówienia 

publicznego - robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą 

od wykonawców wybranych przez te instytucje zamawiające, niezależnie od tego, czy roboty 

budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone są do celów publicznych. 

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się z zastrzeżeniem art. 346 TFUE. 

4. Niniejsza dyrektywa nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie definiowania, 

zgodnie z prawem unijnym, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, sposobu ich 

organizacji i finansowania - zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej - a także okreś-

lania tego, jakim szczegółowym obowiązkom usługi te powinny podlegać. Niniejsza dyrektywa nie 

wpływa również na decyzje organów publicznych dotyczące tego, czy chcą one - oraz w jaki 

                                                 
1 A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007, s. 75. 
2 M. E. Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego 

prawa w latach 1989 – 2007, Lublin 2009, s. 118. 
3 J. Maliszewska – Nienartowicz, Porządek prawny Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego), 

Toruń 2005, s. 178. 
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sposób i w jakim stopniu - samodzielnie realizować funkcje publiczne zgodnie z art. 14 TFUE oraz 

Protokołem nr 26. 

5. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na sposób, w jaki państwa członkowskie organizują 

swoje systemy zabezpieczenia społecznego. 

6. Porozumienia, decyzje lub inne instrumenty prawne regulujące przekazanie uprawnień i obo-

wiązków związanych z wykonywaniem zadań publicznych między instytucjami zamawiającymi lub 

grupami instytucji zamawiających, które nie przewidują wypłaty wynagrodzenia za wykonanie 

umowy, uznaje się za kwestie, które podlegają wewnętrznemu uregulowaniu w danym państwie 

członkowskim i na którą w związku z tym niniejsza dyrektywa nie ma żadnego wpływu”. 

 Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż prawodawca europejski nie traktuje zamówienia publicz-

nego, jako wartości bezwzględnej i nie dopuszczającej żadnych wyjątków. Istotne z omawianego 

punktu widzenia wyjątki określono w pkt 32 preambuły, który wskazuje, iż „procedury przewidzia-

ne w niniejszej dyrektywie nie powinny mieć zastosowania do zamówień publicznych udzielanych 

kontrolowanym osobom prawnym, jeżeli instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną 

kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami, pod warunkiem że kontro-

lowana osoba prawna prowadzi ponad 80 % swojej działalności w ramach wykonywania zadań 

powierzonych jej przez kontrolującą instytucję zamawiającą lub przez inne osoby prawne kontro-

lowane przez tę instytucję zamawiającą, bez względu na to, kto jest beneficjentem wykonywanego 

zamówienia”. Normatywną postać ów element przyjmuje w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/ 24. 

Wynika z niego, iż: „1. Zamówienie publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie 

prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli 

spełnione są wszystkie następujące warunki: 

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 

sprawuje nad własnymi jednostkami; 

b) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykony-

wania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez 

inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą; oraz 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjąt-

kiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wy-

maganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wy-

wierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną. 

Uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do 

kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), jeżeli 

wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej 
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osoby prawnej. Kontrolę tę może sprawować także inna osoba prawna, która sama jest kontro-

lowana w ten sam sposób przez instytucję zamawiającą”. 

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności i przytoczone przepisy, oraz punkt 32 prea-

mbuły można wyprowadzić wnioski, jak niżej. 

Podstawowymi zasadami, ochronie których ma służyć dyrektywa, jest zasada równego trakto-

wania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz 

zasada przejrzystości. Zamówienia publiczne, choć są instrumentem ze wszech miar niedoskonałym 

służą jednak urzeczywistnianiu tychże wartości prawa europejskiego. Odstępstwo od tego trybu 

należy taktować zawsze jako wyjątek. 

Wyraz takiemu podejściu do problemu zamówień publicznych prawodawca europejski daje już 

w art. 1 dyrektywy 2014/24. Istotne znaczenie ma jednak ust. 4. Ustęp ten składa się z dwóch 

odrębnych zdań. Okoliczność ta ma znaczenie, gdyż każde z tych zdań nie tylko wyraża inną myśl, 

ale wyraża także inny cel. Co istotne, każde z tych zdań jest kierowane do innego adresata. A. Mali-

nowski zauważa, iż: „Zgodnie z wyznaczoną sekwencją, na początku części normatywnej, zazwy-

czaj jako pierwszy, zamieszczany jest artykuł określający przedmiot i zakres zastosowania 

aktu. <<Przedmiotem>> jest materia, której dany akt dotyczy. <<Przedmiot>> określa zbiór zacho-

wań adresatów, które są regulowane przez akt prawotwórczy”
4
. 

W zdaniu pierwszym prawodawca europejski deklaruje, że dyrektywa 2014/ 24 nie uchybia swo-

bodnemu określaniu przez państwo członkowskie, jakie usługi będą świadczone w ogólnym interesie 

gospodarczym, w jaki sposób będą organizowane i finansowane - zgodnie z przepisami dotyczącymi 

pomocy publicznej - a także, jakim szczegółowym obowiązkom usługi te powinny podlegać. Państwa 

członkowskie decydują więc samodzielnie o tym, które z usług będą usługami świadczonymi w ogól-

nym interesie gospodarczym. W systemie prawa polskiego pojęciu temu odpowiada zasadniczo pojęcie 

zadania z zakresu użyteczności publicznej świadczone w ramach usług powszechnie dostępnych. 

Zwrócić jednak należy uwagę, że zdanie drugie wyraża inną, uzupełniającą myśl, a przede 

wszystkim inaczej określono adresata tej idei. Prawodawca europejski deklaruje w ust. 4 zdanie 

drugie, iż dyrektywa 2014/ 24 nie uchybia swobodzie wyboru przez adresata normy prawnej tego, 

czy chce on realizować samodzielnie funkcje publiczne. Swobodnej decyzji adresata tejże normy 

pozostawiono także kwestie sposobu i zakresu wykonywania zadań publicznych. 

Zwrócić jednak należy uwagę, że w przeciwieństwie do zdania pierwszego, adresatem zdania 

drugiego nie jest jedynie państwo członkowskie, a organy publiczne. Odkodowanie adresata zdania 

pierwszego jest proste, gdyż chodzi tu o państwo członkowskie. Koresponduje to też z ogólną 

                                                 
4  A. Malinowski, Teksty prawne UE. Opracowanie treściowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji, Warszawa 2010, s. 96 
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koncepcją dyrektywy, która jest kierowana właśnie do państw członkowskich. 

W pełni uzasadnione i racjonalne jest kierowanie do państwa członkowskiego przez prawo-

dawcę europejskiego deklaracji, iż może ono swobodnie określić zakres usług użyteczności publicz-

nej. Natomiast prawodawca europejski inaczej określa adresata drugiego zdania, gdyż wskazuje nie 

na państwo członkowskie, tylko na organy publiczne. Rozróżnienie to jest w pełni uzasadnione. 

Zachowano w ten sposób dwie swobody – swobodę określenia usług użyteczności publicznej i swo-

bodę zdecydowania o tym, czy organ chce wykonywać samodzielnie funkcje publiczne. O wyborze 

usług użyteczności publicznej decyduje więc państwo, ale o wyborze sposobu wykonywania funkcji 

publicznej decyduje, już według prawodawcy europejskiego, nie państwo członkowskie, ale organ 

publiczny. To rozróżnienie podmiotowe pociąga za sobą określone skutki. Inaczej należy podejść do 

zdania pierwszego, a inaczej do zdania drugiego. Zdanie pierwsze nie pociąga za sobą innych 

skutków, jak tylko gwarancję swobodnego określenia usług użyteczności publicznej. Jednak zdanie 

drugie ustępu 4 pociąga za sobą obowiązek stworzenia organom publicznym przestrzeni, w której 

będą one mogły określić czy chcą  - oraz w jaki sposób i w jakim stopniu - samodzielnie realizować 

funkcje publiczne zgodnie z art. 14 TFUE oraz Protokołem nr 26. Zatem państwo członkowskie 

powinno w swoim porządku prawnym przyjąć takie rozwiązania, które pozwolą organom 

publicznym taką swobodę zachować. Tak więc prawodawca polski nie może związać gminy 

obowiązkiem zorganizowania przetargu. 

Dla zastosowania art. 1 ust. 4 zdanie drugie dyrektywy 2014/24 znaczenie ma to, czy dane 

państwo członkowskie uznało dany rodzaj usługi za usługę użyteczności publicznej w rozumieniu 

zdania pierwszego. Jeśli państwo członkowskie skorzystało z uprawnienia do ustalenia zakresu 

takich usług, to w dalszej konsekwencji zobowiązane jest do zastosowania zdania drugiego. Zdanie 

drugie jest niczym więcej, jak konsekwencją zdania pierwszego, stąd też nawet kolejność tych zdań 

ma swoje normatywne znaczenie. Skoro państwo członkowskie zdecydowało się na wyodrębnienie 

usług użyteczności publicznej, to dyrektywa nie uchybia swobodzie organu publicznego wyboru, 

w jaki sposób i w jakim stopniu będzie wykonywał samodzielnie funkcje publiczne. 

Przechodząc  na płaszczyznę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy 

zauważyć, że prawodawca polski wyraża myśl, iż gminy są zobowiązane do zorganizowania 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6c ust. 1). Na wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta ustawodawca nakłada obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na 

odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (art. 6d ust. 1). Wreszcie spółki z udziałem gminy 

mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, 

gdy zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 (art. 6e). 
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Z tych przepisów wyłania się koncepcja, iż zorganizowanie przetargu na odbiór, ewentualnie na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów, ma charakter obligatoryjny. Ustawodawca wskazuje też, że 

gminy mogą zawrzeć umowę ze spółką, w której są one wspólnikami jedynie jeśli spółki te wygrały 

przetarg. Podążając dalej tym tokiem rozumowania prawodawcy polskiego należy przyjąć, że 

spółki takie, jeśli chcą uczestniczyć w odbieraniu odpadów  i ich ewentualnym dalszym zagospo-

darowaniu, winny stanąć do przetargu i jeszcze złożyć najkorzystniejszą ofertę.  

     Takie rozwiązania wskazują, że ustawodawca polski uznał, iż odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli i ich dalsze zagospodarowanie są elementem usług użyteczności publicznej. Jednocześ-

nie wskazano, iż podmiotem (organem publicznym w rozumieniu dyrektywy) jest gmina. Obowiąz-

kiem prawodawcy polskiego jest zatem konsekwentnie zastosować art. 1 ust. 4 zdanie drugie dyrek-

tywy. Obowiązek ten polega na tym, iż prawodawca powinien organowi publicznemu, który wyko-

nuje to zadanie, pozostawić swobodę w jaki sposób i w jakim stopniu chce realizować to zadanie
5
. 

     Swoboda sposobu i stopnia realizacji przez organ publiczny zadania jest jednak wyjątkiem od 

zasad i wartości określonych w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2014/24. Stąd też wyjątki, pozwalające na 

ową swobodę zachowań, winny mieć swoje normatywne podłoże. Taką też funkcję pełni art. 12 

analizowanej dyrektywy. 

      Rozpoczęcie analizy tego przepisu wymaga uprzedniego wskazania na pkt 32 preambuły, który 

był już wyżej cytowany. Istotnym elementem tego punktu, który jak wyżej już wskazano ma służyć 

wykładni dyrektywy 2014/24 jest to, że formułuje on powinność państwa członkowskiego, a nie 

jedynie możliwość. Prawodawca europejski posłużył się bowiem sformułowaniem, iż procedury 

przewidziane w dyrektywie 2014/24 nie powinny mieć zastosowania do zamówień publicznych, 

które są udzielane kontrolowanym osobom prawnym. Nie użył natomiast sformułowania państwo 

członkowskie, co może w prawie krajowym wyłączyć stosowanie procedur przetargowych przy 

udzielaniu zamówienia publicznego kontrolowanej osobie prawnej. W tym też kontekście powstaje 

kluczowe dla analizowanej kwestii pytanie, a mianowicie, czy państwo członkowskie ma jedynie 

możliwość implementowania art. 12 dyrektywy 2014/24, czy też ma taki obowiązek? 

     Sam art. 12 dyrektywy 2014/24 nie zawiera stosownych mechanizmów, z których wynikałaby 

bądź to możliwość implementacji, bądź obowiązek. 

       W piśmiennictwie z zakresu prawa europejskiego zauważono, iż „Normy dyrektywy podlegają 

zawsze wprowadzeniu do prawa krajowego”
6
. Zauważa się także, iż „Osiągnięcie wyznaczonego 

                                                 
5 Pewnym elementem wprowadzającym ten mechanizm jest pozostawienie gminie swobody wyboru, czy organizuje 

przetarg tylko na odbiór odpadów, czy też na odbiór i zagospodarowanie. Jednak zbyt małe pole marginesu, gdyż nie 

dotyczy ono sposobu, a jedynie stopnia. 

 

6 S. Biernat, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2006, s. I-201 



8 

 

rezultatu nakłada dwa rodzaje obowiązków - pozytywny i negatywny. Podczas gdy obowiązek 

pozytywny nakazuje podjęcie wszystkich kroków w celu realizacji założonego rezultatu, 

obowiązek negatywny dopełnia go nakazem powstrzymania się od podejmowania środków, które 

mogłyby temu poważnie zagrozić (C-129/96 Inter-Environnement Wallonie, pkt 45). 

Obowiązek negatywny sprowadza się do nieudaremniania celów dyrektywy, a więc do 

niepodejmowania działań, które byłyby sprzeczne z wyznaczonym do osiągnięcia rezultatem. 

Można to porównać ze znanym z prawa publicznego międzynarodowego obowiązkiem 

nieudaremniania przedmiotu i celu traktatu przed jego wejściem w życie (art. 18 konwencji o 

prawie traktatów). Odzwierciedleniem tego obowiązku w prawie unijnym jest zasada lojalnej 

współpracy - d. art. 10 TWE, ob. art. 4 ust. 3 TUE (M. Domańska, Artykuł 10 jako podstawa 

normatywna obowiązków implementacyjnych sądów państw członkowskich (w:) C. Mik (red.), 

Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, Toruń 2009, s. 87). 

Obowiązek pozytywny polega przede wszystkim na: „stanowieniu nowego prawa krajowego, 

dostosowaniu istniejącego oraz uchyleniu wszystkich przepisów krajowych sprzecznych z dyrek-

tywą. Uchylanie prawa krajowego sprzecznego z normami dyrektywy rozpoczyna się od spraw-

dzenia, czy występuje kolizja norm krajowych i unijnych. Dokonując takiego ustalenia, szczególny 

nacisk winno się kłaść na skutki prawne zastosowania obu norm. Rzeczywista kolizja norm wystę-

puje, jeżeli obie normy mogą być stosowane w tym samym stanie faktycznym, a ich równoczesne 

zastosowanie spowoduje osiągnięcie różnych rezultatów”
7
. 

Z art. 1 ust. 4 zdanie drugie wynika, że dyrektywa nie uchybia swobodzie wyboru przez organ 

publiczny sposobu i stopnia samodzielnego wykonywania funkcji publicznych. Zatem cel dyrek-

tywy 2014/24 nie może być formułowany jako dopuszczający zobowiązanie instytucji zamawiają-

cej do stosowania zamówienia publicznego w trybie przetargowym nawet w stosunku do kontrolo-

wanej przez tą instytucję osoby prawnej. Celem dyrektywy ma być również pozostawienie swobody 

wyboru sposobu i stopnia samodzielnego wykonywania funkcji publicznych. Skoro prawodawca 

europejski deklaruje, że dyrektywa nie uchybia owej swobodzie, to jej cel nie może być rozumiany 

jako obowiązek obligatoryjnego stosowania zamówienia publicznego w trybie procedury przetar-

gowej, nawet wobec kontrolowanej przez siebie osoby prawnej. W konsekwencji instrumenty 

prawa krajowego, które taką swobodę, a przynajmniej możliwość korzystania z różnych rozwiązań 

wykluczają, pozostają w opozycji do przepisów dyrektywy 2014/24. 

W tym też kontekście przywoływane wyżej przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach nie tylko nie mogą być ocenione jako zgodne z dyrektywą 2014/24, ale nie mogą być 

                                                 
7 B. Kucz, [w:] A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 667 - 668 
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również ocenione jako niesprzeczne z nią. Przepisy te powinny być ocenione jako całkowicie sprzecz-

ne z celem dyrektywy 2014/24, który sprowadza się do tego, iż dyrektywa ta nie może uchybiać 

swobodzie wyboru sposobu i stopnia samodzielnego wykonywania funkcji publicznych. Prawodawca 

polski nie pozostawia bowiem gminie żadnego wyboru skazując ją na obowiązek każ-doczesnego 

zorganizowania przetargu. Stwierdzenie to dotyczy jednak tylko art. 6d i 6e ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, gdyż te przepisy bezpośrednio wprowadzają obowiązek zorgani-

zowania przetargu i ograniczają swobodę powierzenia wykonywania zadania własnej spółce gminy. 

Art. 12 dyrektywy 2014/24 wprowadza wyjątki od zasady udzielania zamówienia publicznego 

w trybie przetargowym, wskazując w jakich okolicznościach instytucja zamawiająca może odstąpić 

od trybu przetargowego, udzielając zamówienia publicznego in house. 

 Pojęcie zamówienie publiczne in house nie ma charakteru normatywnego, ale jest dorobkiem 

orzecznictwa i doktryny. Oznacza wyjątkową sytuację, w której instytucja zamawiająca, choć jest 

zobowiązana do stosowania trybu przetargowego, może od tego trybu odstąpić, udzielając zamó-

wienia podmiotowi przez siebie kontrolowanemu. 

Konstrukcja zamówienia in house została wypracowana przede wszystkim w orzecznictwie. 

Efektem orzeczniczej działalności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a obecnie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, było wypracowanie warunków, pozwalających na udzielenie 

zamówienia publicznego in house. 

Kluczowym orzeczeniem w praktyce obecnie TSUE było orzeczenie wydane w sprawie C-107/98 

„Teckal”. Wprawdzie problem badany przez Trybunał dotyczył nieco innego zakresu aktywności 

niemieckiej jednostki samorządu terytorialnego, gdyż dotyczył świadczenia usług grzewczych, niemniej 

problem prawny jest analogiczny do tego, który jest przedmiotem tej opinii. W orzeczeniu tym 

sformułowano dwie istotne okoliczności, których łączne zaistnienie zwalniało niemiecką jednostkę 

samorządu terytorialnego z obowiązku udzielania zamówienia w trybie przetargowym. Tym samym w 

orzecznictwie dopuszczono udzielenie zamówienia publicznego in house. Trybunał uzależnił tą 

możliwość od tego, czy organ publiczny udzielający zamówienia sprawuje nad tym podmiotem 

kontrolę analogiczną do tej, jaką sprawuje nad własną jednostką organizacyjną (własnymi służbami), a 

także czy podmiot ten wykonuje swoją działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującej go 

jednostki lub jednostek
8
. 

W orzeczeniu, które zapadło w sprawie C-295/05 „Tragsa” w zasadzie powtórzono bardzo istotne 

z analizowanego punktu widzenia okoliczności, a mianowicie dopuszczalne jest odstąpienie od trybu 

                                                 
8 Opinia rzecznika generalnego V.Trstenjak z 4 kwietnia 2008 r. w sprawie Coditel Brabant SA p. Commune d’Uccle i 

Région de Bruxelles-Capitale, C-324/07, pkt 51 
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przetargowego, jeśli instytucja zamawiająca kontroluje podmiot, któremu udzielono zamówienia w 

stopniu podobnym do tego, w jaki kontroluje swoje własne jednostki organizacyjne, a także podmiot 

taki musi wykonywać jako zasadniczą część swojej działalności zadania instytucji zamawiającej. 

W przywoływanym wcześniej orzeczeniu, wydanym w sprawie C-107/98 „Teckal”, zauważono 

również, iż pomiędzy instytucją zamawiającą, a podmiotem, któremu udzielono zamówienia w zasadzie 

nie powinna istnieć umowa, lecz udzielenie zamówienia powinno nastąpić czynnością wewnętrzną.  

Wskazane wyżej okoliczności mają istotne znaczenie z punktu widzenia analizowanego 

zagadnienia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę po raz kolejny na preambułę do dyrektywy 

2014/24, z której wynika, że jednym z kluczowych motywów przyjęcia dyrektywy 2014/24 jest 

uwzględnienie niektórych utrwalonych kierunków linii orzeczniczej TSUE (pkt 2 preambuły). 

Oznacza to, że legislator europejski dostrzegł i docenił dorobek orzeczniczy Trybunału. Uznał 

jednak, że zaistniały poważne okoliczności, które wymagają przyjęcia nowej dyrektywy. Zatem w 

ocenie legislatora europejskiego dotychczasowa dyrektywa, wsparta orzecznictwem Trybunału nie 

są już wystarczające i konieczna jest zmiana porządku prawnego. Ta okoliczność nie może 

uchodzić uwagdze także i polskiego legislatora. Znaczenie ma nie tylko samo przyjęcie nowego 

aktu prawa europejskiego, ale także okoliczności i motywy przyjęcia tego aktu. 

Kwestia ta jest istotna z tego powodu, że poprzednio obowiązująca dyrektywa nie przewi-

dywała takich mechanizmów, jakie są uregulowane w art. 12 dyrektywy 2014/24. Nastąpiło więc 

pewnego rodzaju przewartościowanie i aksjologiczna zmiana filozofii i koncepcji zamówień pub-

licznych. Doceniono i dowartościowano znaczenie zamówień in house. Nadano im odpowiednie, 

tym razem normatywne, ramy. Zatem de lege lata nie trzeba już powoływać się na dorobek 

orzeczniczy Trybunału, gdyż zamówienia in house mają umocowanie normatywne.     

Słusznie też zauważył P. Brzeziński, iż „Pomimo braku w dyrektywie 93/36/EWG wyraźnego 

przepisu przewidującego przesłanki udzielania zamówień podmiotom wewnętrznym, TS UE doko-

nał w sprawie Teckal wykładni art. 1 lit. a tej dyrektywy. Stwierdził, że zakresem dyrektywy w spra-

wie udzielenia zamówień publicznych nie są objęte umowy zawarte przez instytucję zamawiającą, 

gdy z jednej strony instytucja zamawiająca sprawuje nad swym kontrahentem, będącym odrębną 

osobą prawną, kontrolę analogiczną do sprawowanej nad własnymi służbami, a z drugiej - gdy ta osoba 

prawna wykonuje działalność w przeważającym zakresie na rzecz tej instytucji zamawiającej”
9
. 

Dowartościowanie wyłączeń nie może ujść uwadze prawodawcy krajowego i winno znaleźć 

swój normatywny wyraz w prawie krajowym. 

                                                 
9 P. Brzeziński, Problematyka udzielania przez gminy zamówień publicznych podmiotom wewnętrznym na odbiór 
odpadów komunalnych, PiP z 2014, z. 4, s. 42. 
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Wyłączenia te są wprawdzie rezultatem orzecznictwa trybunału, niemniej jednak po wejściu 

dyrektywy w życie nabrały innego charakteru. 

 Dorobek orzeczniczy Trybunału zaowocował skonstruowaniem przesłanek określonych w 

art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24. Zwrócić należy uwagę, że w pkt 1 preambuły wprawdzie 

prawodawca europejski deklarował, że jednym z powodów przyjęcia nowej dyrektywy jest 

konieczność uwzględnienia orzecznictwa Trybunału, niemniej jednak nie oznacza to uwzględnienia 

w samej dyrektywie wszystkich przesłanek wypracowanych w orzecznictwie. W istocie legislator 

europejski skodyfikował przesłanki występujące w orzecznictwie, ale skodyfikował je w taki 

sposób, że wybrał tylko te, które wprost umieścił w art. 12 ust. 1. W konsekwencji dopuszczalność 

wyłączenia trybu przetargowego w ramach zamówień publicznych istnieje wtedy, gdy  osiągnięte 

zostaną przesłanki wymienione w tym przepisie. Nie jest więc dopuszczalne kreowanie innych i 

dodatkowych przesłanek niż tylko te, które z art. 12 ust. 1 wynikają.  

 Pierwszą przesłanką jest sprawowanie kontroli przez instytucję zamawiającą nad określonym 

podmiotem. 

 W art. 12 ust. 1 legislator europejski wskazał na okoliczności, kiedy kontrola wykonywana 

przez instytucję zamawiającą będzie odpowiadała rozwiązaniu przyjętemu w dyrektywie. Warunek 

sprawowania kontroli wchodzi w grę wtedy, gdy wywiera decydujący wpływ na jednostkę 

kontrolowaną oraz  jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne 

decyzje kontrolowanej osoby prawnej.  

 Dyrektywa wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch warunków, z których pierwszy 

warunek dotyczy wpływu na istotne decyzje, drugi warunek dotyczy tego, czy instytucja 

zamawiająca może wpłynąć na strategiczne cele, a jeśli tak, to w jaki sposób. 

 Przechodząc do bliższej analizy tych okoliczności należy przede wszystkim zwrócić uwagę 

na tryb tworzenia w systemie prawa polskiego spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe tworzone są 

także poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli odpowiednio przez wspólnika lub 

akcjonariusza. Ponadto,  zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna mogą 

być tworzone w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółki mogą być spółkami jednoosobowymi. 

Wynika to z art. 151 § 1 i 2 ksh i  z art. 301 § 1 ksh. Przepisy te odpowiednio stanowią, iż:  

Art. 151. § 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo 

więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną 

jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Art. 301. § 1. Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być 

zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.” 
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 Zatem w przypadku, gdy gmina tworzy taką spółkę w drodze jednostronnego oświadczenia 

woli, nie jest związana  okolicznością, iż spółka ta musi wykonywać działalność gospodarczą. Taka 

konstrukcja spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia gminie tworzenie 

tychże spółek również dla innych celów niż prowadzenie działalności gospodarczej. Cała zresztą 

ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz.U. z 2011r. nr 45 poz. 236) o gospodarce komunalnej wyraźnie 

wskazuje, że gmina dla wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej może tworzyć spółki 

kapitałowe. Składanie jednostronnego oświadczenia woli kreującego spółkę kapitałową, która nie 

musi być powoływana dla prowadzenia działalności gospodarczej, powoduje, iż wzmacnia się realny 

wpływ gminy na strategiczne cele tej spółki. Oczywiście rodzi się pytanie, co oznacza pojęcie stra-

tegiczne cele spółki, gdyż prawodawca europejski nie wyjaśnia tego pojęcia. Również i prawo-

dawca polski nie posługuje się pojęciem strategiczne cele spółki, co oznacza, że należy poszukiwać, 

w jaki sposób owe cele strategiczne w systemie prawa polskiego są de lege lata określane. Zauwa-

żyć należy, że dla określenia celu i przedmiotu działania spółki kluczowe, żeby nie powiedzieć 

rozstrzygające i jedyne znaczenie, ma określenie w jednostronnej czynności kreującej spółkę. 

W istocie podmiot powołujący spółkę handlową określa, czym ta spółka ma się zajmować.  

 Strategicznymi celami spółki utworzonej przez gminę są i być muszą te kwestie, które 

zostały określone w treści czynności prawnej kreującej powstanie spółki. Zauważyć należy, że wpływ 

na strategiczne cele podmiotu kontrolowanego nie oznacza permanentnie wpływania, a jedynie istnienie 

możliwości konstytutywnego kreowania tych celów. Jak sama nazwa wskazuje, strategiczne cele 

określa się inicjując powstanie danego podmiotu i z samej istoty cele takie nie mogą być przedmiotem 

częstych zmian, gdyż utracą swój strategiczny charakter. Chodzi więc o pewne stabilne kierunki 

działania podmiotu kontrolowanego. Takowe osiąga się określając przedmiot działalności spółki. 

 Nie bez znaczenia jest definicja gospodarki komunalnej oraz zadań o charakterze użytecz-

ności publicznej zawarte odpowiednio w ustawie o gospodarce komunalnej oraz w ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. ( Dz. U. Z 2013 r. nr 594 ) o samorządzie gminnym. Gospodarka komunalna zakłada 

bowiem, że z samej swojej definicji wykonywanie pewnych czynności o charakterze użyteczności 

publicznej. Rekonstrukcji obszaru stosunków społecznych, objętych pojęciem użyteczności publicz-

nej można dokonać na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Z 2013 r. nr 885) 

o finansach publicznych, który to przepis określa, w jakich sytuacjach zadania jednostki samorządu 

terytorialnego może wykonywać samorządowy zakład budżetowy. Skoro gospodarkę komunalną 

można prowadzić odpowiednio w formie spółki lub w formie samorządowego zakładu budże-

towego, to uznać należy, że te obszary stosunków społecznych, w których może funkcjonować 

samorządowy zakład budżetowy, są jednocześnie obszarami gospodarki komunalnej.  

 Wśród tych obszarów stosunków społecznych wymieniona jest gospodarka odpadami. Nie-

zależnie od tego i tak odbiór odpadów komunalnych jest zadaniem własnym gminy na podstawie 
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art. 6 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 Zatem gmina tworząca w drodze jednostronnej czynności prawnej spółkę kapitałową ma istotny 

wpływ na jej cele strategiczne, gdyż może te cele określać właśnie przy tworzeniu spółki. Oczywiście 

strategiczne cele mogą być zmieniane, ale zmiana następuje również poprzez czynność gminy. Nie ule-

ga zatem żadnej wątpliwości, że gmina w sposób bardzo istotny, żeby nie rzec mono-polityczny, może 

wpływać na cele strategiczne spółki, co oznacza również spełnienie pierwszego z warunków uznania, że 

kontrola nad podmiotem kontrolowanym odpowiada wzorcowi art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24. 

 Drugą okolicznością, która ma znaczenie dla oceny charakteru prawnego kontroli jest wpływ na 

istotne decyzje podmiotu kontrolowanego. Już na wstępie dalszej analizy należy zaznaczyć, że nie 

chodzi tutaj jedynie o wpływ za pomocą instrumentów prawa prywatnego, choć i tej możliwości 

wykluczyć nie można, ale chodzi także o wpływ za pomocą innych instrumentów prawnych.  

 W systemie prawa polskiego przyjęto rozwiązanie polegające na tym, że prawodawca 

minimalistycznie określa zakres kompetencji zastrzeżony wspólnikowi lub akcjonariuszowi.  Z art. 

151 § 3 ksh wynika, co jest zastrzeżone wyłącznie dla zgromadzenia wspólników. Artykuł ten 

stanowi, iż: „ § 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki”. 

Natomiast art. 301 § 4  ksh określa, co jest zastrzeżone wyłącznie dla akcjonariuszy w spółce 

akcyjnej. Stanowi on, iż: „ Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w sta-tucie”. 

  Rozwiązanie to wymaga, aby określone w normach bezwzględnie obowiązujących w ksh 

czynności poprzedzone były podjęciem stosownej uchwały przez wspólników lub akcjonariuszy. 

W ten też sposób wspólnik lub akcjonariusz ma wpływ na istotne decyzje spółki, kontrolując 

obszary zastrzeżone do jego kompetencji przez ustawodawcę. Nie oznacza to jednak, że prawodaw-

ca nie pozwala  katalogu zastrzeżonego kompetencji wspólnika lub akcjonariusza rozszerzyć. W ten 

sposób także i inne sprawy mogą być zastrzeżone do kompetencji wspólnika lub akcjonariusza 

w sytuacji, gdy nie są zastrzeżone do ich kompetencji bezpośrednio w ustawie. 

  Rozszerzając zakres swoich kompetencji jako wspólnika lub akcjonariusza gmina 

jednocześnie wpływa na istotne decyzje podmiotu zależnego. Nie bez znaczenia są również inne 

instrumenty wpływu gminy na działalność podmiotu kontrolowanego. Akurat w przypadku 

gospodarowania odpadami komunalnymi w grę wchodzi regulamin utrzymania czystości i porządku 

w gminach, jak również uchwała podejmowana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, określająca sposób i zakres świadczenia usług
10

. Gmina może również wpły-

wać na  istotne decyzje spółki poprzez kształtowanie jego sytuacji prawnej. Sytuację prawną pod-

miotu kontrolowanego kształtuje się z kolei poprzez stanowienie aktów prawa miejscowego. W ten 

sposób gmina wpływa na istotne decyzje związane z działalnością podmiotu kontrolowanego.  

                                                 
10 Por. B. Rakoczy Regulaminy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku 

w gminach, Warszawa 2008. 
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 Dalsze dwie przesłanki mają charakter bardziej matematyczny, gdyż sprowadzają się do analizy 

istnienia 80% progu wykonywania zadań własnych podmiotu zamawiającego, a także do 

matematycznej oceny udziału tzw. kapitału prywatnego w spółce. Jeżeli chodzi  o pierwszą  z tych 

okoliczności to przede wszystkim należy mieć na względzie okoliczność, iż to prawodawca krajowy 

określa w trybie art. 1 ust. 4 zdanie 1, które rodzaje usług są świadczone w interesie publicznym, a więc 

inaczej rzecz ujmując, które z usług spełniają kryterium zadań w zakresie gospodarki komunalnej. 

Wyżej już wskazywano, że rekonstrukcja takiego katalogu może nastąpić z uwzględnieniem art. 14 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 1 i 2 ustawy o gospodarce komunalnej, a także art. 7 i art. 15 

ustawy o samorządzie gminnym.  

 Poza sporem pozostaje okoliczność, iż gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem 

własnym gminy. Jednak dla zastosowania art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 znaczenie ma znacznie 

szerszy katalog niż tylko gospodarka odpadami. Przedmiot działalności spółki musi co najmniej w 

80 % pokrywać się z zakresem zadań gminy, które zostały przez prawodawcę zakwalifikowane jako 

zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Istotną jednak okolicznością jest to, że 20 % działalności 

spółki nie musi być wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej, ani nawet nie musi 

być powiązane z tymi zadaniami.  

 Trzecim, i ostatnim kryterium, jest kryterium udziału tzw. kapitału prywatnego. Ustawodaw-

ca europejski nie wyklucza, co do zasady, takiego udziału kapitału prywatnego, co zresztą 

koresponduje z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, która wcale nie zakłada, że gmina ma 

być jedynym wspólnikiem w takiej spółce, a wręcz dopuszcza udział w takiej spółce innych pod-

miotów prawa. W systemie prawa polskiego istnieje zatem mechanizm umożliwiający połączenie 

kapitału publicznego z  kapitałem prywatnym, nie tylko zresztą w ramach konstrukcji jurydycznej 

spółki kapitałowej. Możliwość taka istnieje także z wykorzystaniem spółek  osobowych. 

 Podsumowując, ocenić należy, iż rozwiązania istniejące w prawie polskim, które zostały 

wyżej wskazane, pozwalają na przyjęcie, że istnieją podmioty opisane w dyspozycji art. 12 

dyrektywy 2014/24. Gminy sprawują nad takimi spółkami kontrolę, gdyż mają realny i istotny 

wpływ na decyzje strategiczne, jak również na istotne decyzje. Efekt ten osiągany jest nie tylko za 

pomocą instrumentów prawa cywilnego i handlowego, ale również z wykorzystaniem instrumentów 

prawa administracyjnego, chociażby w postaci aktów prawa miejscowego. Kwestia udziału kapitału 

prywatnego i osiągnięcia 80% progu wykonywania zadań gminy  podlega indywidualnym ocenom, 

niemniej jednak praktyka pokazuje, że większość spółek z udziałem gminy te kryteria spełnia.  

 Powyższa konkluzja pozwala również na sformułowanie dalszych wniosków, mianowicie w 

systemie prawa polskiego funkcjonują spółki odpowiadające modelowi przyjętemu w art. 12 ust. 1 

dyrektywy 2014/24, co powoduje, że pojawia się możliwość udzielania tym spółkom zamówień in 

house. Zamówienia takie, wobec art. 1 ust. 4 mogą być udzielane jeżeli zamówienie to obejmuje 
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obszar zadań o charakterze użyteczności publicznej.  

 Bez wątpienia zadanie określone w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach jest zadaniem z zakresu gospodarki komunalnej. Sam zresztą prawodawca, korzystając z moż-

liwości, jakie daje art. 1 ust. 4 zdanie 1 dyrektywy 2014/24 wskazuje na to, że jest to zadanie 

własne gminy. Skoro jednak jest to zadanie własne gminy, które należy zaliczyć do zadań z zakresu 

gospodarki komunalnej, to prawodawca polski zobowiązany jest zagwarantować organowi publicz-

nemu swobodę, o której mowa w art. 1 ust. 4 zdanie 2 tejże dyrektywy. Art. 6 d i 6e ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach takiej swobody nie gwarantują, gdyż obligują organ publiczny 

do stosowania trybu przetargowego w każdej sytuacji, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności.  

 W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ogóle nie przewidziano 

jakichkolwiek wyłączeń dla spółek kapitałowych z udziałem gminy. Wykluczono więc tym samym  

możliwość stosowania zamówień in house.  

 W przyjętych  w systemie prawa polskiego  rozwiązaniach, wobec konfrontacji ich z dyrek-

tywą 2014/24, widać wyraźnie niekonsekwencję ustawodawcy. Z jednej strony przyjmuje on kon-

strukcję zadania własnego,  i to o charakterze  użyteczności publicznej, z drugiej zaś strony przyj-

muje on rozwiązanie polegające na tym, iż  wykonaniu zadania własnego gmina obligatoryjnie musi 

udzielić zamówienia w trybie przetargowym. 

  Tymczasem zaprezentowana powyżej wykładnia dyrektywy wskazuje, że jeśli państwo 

członkowskie kwalifikuje dane zadanie jako zadanie wykonywane w interesie gospodarczym, to 

zobowiązane jest zapewnić organowi publicznemu swobodę wyboru sposobu i zakresu również w 

ten sposób, że umożliwi mu wybór zamówienia in house. Chcąc ograniczyć lub wyeliminować nad-

używanie konstrukcji zamówienia in house prawodawca europejski wprowadził bezpiecznik pole-

gający na określeniu, jakim podmiotom zamówienie in house może być udzielone.  Oczywiście 

zastosowanie zamówienia in house należy postrzegać w kategorii wyjątku od zasady konkurencyjności.  

 Kwestią wymagającą odrębnej analizy jest możliwość powierzania wykonywania zadania 

określonego w art. 6 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządowym zakła-

dom budżetowym. Art. 6c kreuje po stronie gminy obowiązek zorganizowania odbierania od właś-

cicieli nieruchomości odpadów. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy gmina może ten obo-

wiązek wykonać poprzez działania samorządowego zakładu budżetowego. Problem ten był już 

analizowany w piśmiennictwie i w pełni należy podzielić pogląd doktryny prawa ochrony środo-wiska, 

iż art. 6c kreujący obowiązek organizowania odbioru odpadów komunalnych (można mieć wątpliwości, 

czy to jest obowiązek, i na czym on polega.) obejmuje także samorządowy zakład budżetowy.  

 Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej pozwala 

gminie na wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia gospodarki komunalnej. Gmina może 

decydować więc o tym, że gospodarkę komunalną będzie prowadził samorządowy zakład budżetowy. 
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Nie ulega wątpliwości, że samorządowy zakład budżetowy ani nie może uczestniczyć w przetargu, ani 

nie jest zdolny do samodzielnego zawarcia umowy prawa cywilnego, a to ze względu na to, że nie jest 

on wyposażony ani w zdolność prawną, ani w zdolność do czynności prawnych. 

 W art. 12 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/24 wyraźnie wskazano na problem jednostek 

organizacyjnych gminy. W tym przepisie legislator europejski wskazał, że kontrola sprawowana przez 

gminę nad osobą prawną musi być podobna do tej kontroli jaką ewentualnie gmina sprawowałaby nad 

własną jednostką organizacyjną. W ten sposób prawodawca europejski daje wyraźnie wyraz temu, że 

odróżnia jednostki organizacyjne od osób prawnych, i że dostrzega istnienie jednostek organizacyjnych. 

Nie można zatem pomijać w systemie prawa krajowego znaczenia i roli jednostek organizacyjnych, 

twierdząc, że samorządowe zakłady budżetowe nie mogą wykonywać zadań własnych gminy w 

zakresie gospodarowania odpadami i ich odbierania od właścicieli nieruchomości. Dla prawodawcy 

europejskiego kluczowe znaczenie ma zależność między instytucją zamawiającą, a podmiotem 

wykonującym dane usługi. A maiori ad minus skoro dopuszcza się w dyrektywie 2014/24 możliwość 

zastosowania zamówienia in house, to tym bardziej takie zamówienie może być zastosowane wobec 

własnych jednostek organizacyjnych. Wszak w tym wypadku stopień zależności i kontroli jest 100%. 

Zatem art. 6 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być rozumiany w ten 

sposób, że wyłącza się całkowicie możliwość powierzania odbioru odpadów komunalnych samorzą-

dowemu zakładowi budżetowemu. Taka wykładnia pozostawałaby w sprzeczności z art. 12 ust. 1 

powyższej dyrektywy.  

WNIOSKI KOŃCOWE    

Art. 6 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie jest sprzeczny z dyrektywą 

2014 /24, gdyż dyrektywa tej kwestii w ogóle nie dotyczy. Przepis ten należy odczytywać jednak w 

kontekście art. 1 ust. 4 pkt 1 dyrektywy 20014 /24 jako wykonanie przez państwo członkowskie 

swojego uprawnienia do określenia, który obszar usług jest wykonywany w interesie publicznym. 

Determinuje to prawodawcę polskiego i jednocześnie obliguje do wprowadzenia wyjątków od 

obligatoryjności trybu przetargowego i wprowadzenia zamówień in house. Art 6 d i 6 e pozostają w  

sprzeczności z art. 12 dyrektywy 2014/24, jak również z art. 1 ust. 4 zdanie 2. 

 Ten ostatni przepis dyrektywy wskazuje, że dyrektywa nie uchybia przepisom określającym swo-

bodę organów publicznych określania sposobów i zakresu wykonywania zadań publicznych. Swobodę 

taką w zasadzie gwarantuje ustawa o gospodarce komunalnej. Jeżeli jednak prawodawca dany obszar 

usług zaliczył do sfery użyteczności publicznej, zobowiązany będzie do implementowania art 12. 

Obecnie przyjąć należy, że w systemie prawa polskiego spełnione są kryteria z art. 12 ust. 1 

dyrektywy, co uprawnia gminy do stosowania zamówień in house, a wskazane wyżej przepisy 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawia w opozycji do norm dyrektywy. 


