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Opinia merytoryczna dotycząca skutków dla przedsiębiorców  

wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych konstrukcji  

tzw. zamówień in-house (druk sejmowy nr 366) 

 

 

1. Opis założeń projektu 
 

Zgodnie ze zleceniem opinia będzie dotyczyła skutków, jakie dla polskich 

przedsiębiorców działających w sektorze zamówień publicznych może spowodować 

wejście w życie projektowanego art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych w brzmieniu proponowanym w art. 1 pkt. 79 rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 366). Ponadto ocenie zostaną również objęte skutki jakie dla tej grupy 

przedsiębiorców może spowodować wejście w życie projektowanego art. 7 pkt. 1  

i pkt. 3 w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), który wprowadza zmiany do 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 
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 Pierwszy z analizowanych przepisów wprowadza do ustawy Prawo zamówień 

publicznych konstrukcję tzw. zamówień in-house, tj. rozwiązania przyznającego 

gminom swobodę w zlecaniu własnym jednostkom zadań z zakresu odbioru odpadów 

(bez konieczności organizowania przetargu). Drugi z analizowanych przepisów, 

uchylający art. 3a i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, stanowi, iż gminy realizując zadania polegające na zapewnieniu 

budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych przy wyborze podmiotów realizujących ww. zadanie również nie byłyby 

zobligowane do przeprowadzania postępowania przetargowego. 

 
 

2.  Ocena merytoryczna projektu 
 
 

 Zgodnie ze zleceniem opinia będzie koncentrować się na potencjalnych skutkach 

wprowadzenia zamówień in-house dla przedsiębiorców działających w sektorze 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

W raporcie przygotowanym w 2015 roku dla „Przeglądu Komunalnego” przez firmę 

HSM Polska (obejmującego dwa pierwsze lata wdrażania reformy w zakresie 

gospodarki odpadami) zawarto szereg informacji, które mogą posłużyć do 

scharakteryzowania rynku odpadów komunalnych w Polsce1: 

 na łączną liczbę 2478 gmin w Polsce utworzonych zostało 2660 sektorów 

(większe gminy, liczące ponad 10 tys. mieszkańców, mogą podzielić swój 

obszar na sektory i organizować odrębny przetarg dla każdego  

z sektorów); 

 kontrakty z gminami podpisało prawie 700 przedsiębiorstw, co oznacza, że 

część firm obsługuje więcej niż jeden sektor (przed wprowadzonymi  

w 2013 r. zmianami liczbę podmiotów działających w gospodarce odpadami 

szacowano na ponad 4500); 

 wartość polskiego rynku odpadów komunalnych (w oparciu o wyniki 

przetargów w gminach) na koniec 2015 roku wyniosła ok. 4,8 mld zł brutto;  

w przeliczeniu na jeden sektor daje to przeciętną wartość ok. 1,8 mln zł; 

 większość przetargów (78%) miała charakter łączony, tj. zarówno na odbiór, 

jak i zagospodarowanie odpadów; 

                                                      
1 M. Karpiński, Gospodarka odpadami coraz droższa, „Przegląd Komunalny” z 2015 r., nr 9. 
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 wśród zwycięzców przetargów znalazły się zarówno duże grupy kapitałowe, 

jak również małe podmioty prywatne oraz spółki komunalne; 

 duże podmioty realizują kontrakty na terenie ok. 600 gmin (głównie 

aglomeracji miejskich), a ich łączny udział w rynku wynosi ok. 32%; warto 

również odnotować, iż liczba gmin obsługiwanych przez te podmioty 

zmniejszyła się w ciągu roku o ok. 100, zaś udział w rynku zmniejszył się  

o 1 pkt proc., 

 zdecydowana większość firm (ponad 80%) działała jedynie na lokalnym 

rynku odpadów komunalnych, blisko połowa z nich to firmy, które obsługują 

tylko jedną gminę – samodzielnie bądź jako członek konsorcjum. Choć pod 

względem ilościowym podmioty te stanowią ok. 40% ogółu przedsiębiorstw 

działających w tej branży, to ich udział w rynku wynosi tylko 9% (zbliżony 

udział w rynku ma największy gracz - przedsiębiorstwo Remondis). 

 

Oceniając skutki projektowanej zmiany dla przedsiębiorstw działających w tej 

branży należy wskazać, iż rezygnacja z przetargów przyczyni się do utraty istotnego  

lub niejednokrotnie jedynego źródła ich dochodów, a w konsekwencji znaczna część 

tych podmiotów najprawdopodobniej ulegnie likwidacji lub zakres ich działania 

zostanie w sposób istotny ograniczony. W szczególności ryzyko to dotyczy małych  

i średnich podmiotów, często firm rodzinnych, działających na rynku lokalnym lub 

regionalnym, a więc – jak pokazała wcześniejsza analiza – znacznej ilości 

przedsiębiorstw działających na rynku odpadów komunalnych. Oczywiście, władze 

gminy będą miały prawo do organizowania przetargu, ale w sytuacji posiadania 

własnej spółki komunalnej, takie rozwiązanie w praktyce najprawdopodobniej nie 

będzie stosowane. 

Analizując skutki społeczne, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym  

z nich jest możliwość wzrostu bezrobocia na skutek likwidacji bądź istotnego 

ograniczenia działalności części przedsiębiorstw działających w branży odpadów 

komunalnych. Mimo, iż w skali makroekonomicznej skala tego zjawiska raczej nie 

będzie duża, niemniej w wymiarze lokalnym utrata nawet relatywnie niewielkiej liczby 

miejsc pracy może być problemem, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu 

nowych przepisów prawnych. Drugim skutkiem może być potencjalny wzrost cen dla 

mieszkańców. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia  

w zakresie funkcjonowania polskiego rynku odpadów komunalnych, występowanie, 
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nawet w ograniczonym zakresie2, konkurencji pomiędzy podmiotami biorącymi udział 

w postępowaniach przetargowych, przyczyniało się do stabilizowania poziomu cen za 

wykonywane usługi. Rezygnacja z obowiązku przeprowadzania przetargów przyczyni 

się de facto do monopolizacji (w wymiarze lokalnym) tego sektora rynku, co 

najprawdopodobniej spowoduje wzrost cen dla obywateli. Jednocześnie może 

zmniejszyć się nacisk na zwiększanie efektywności i produktywności oraz zniknie 

bodziec do ciągłego doskonalenia i podnoszenia poziomu świadczonych usług. 

 

 

3. Wnioski 
 

 

Wprowadzona od 1 lipca 2013 r. zmiana przepisów prawnych w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi, w sposób istotny ograniczyła konkurencję na 

rynku odpadów komunalnych, o czym świadczy kilkukrotne zmniejszenie liczby 

przedsiębiorstw funkcjonujących na tym rynku. Stało się to na skutek całkowitej zmiany 

systemu gospodarowania odpadami w Polsce – zamiast właścicieli nieruchomości to 

gminy decydują o wyborze podmiotu obierającego od nich odpady. Władze gmin 

muszą jednak obligatoryjnie wyłaniać wykonawców usług komunalnych w formie 

przetargu, do którego mogą również przystępować na równorzędnych zasadach 

gminne przedsiębiorstwa komunalne. 

Przyjęcie proponowanego w opiniowanej ustawie rozwiązania, wzorowanego na 

regulacjach unijnych (tzw. koncepcja zamówień in-house), polegającego na zniesieniu 

obowiązku przeprowadzenia przetargu na rynku odpadów komunalnych jest dla 

prywatnych przedsiębiorców działających w tej branży rozwiązaniem bardzo 

niekorzystnym, które w wielu przypadkach może zakończyć się ich likwidacją na 

skutek utraty istotnego lub niejednokrotnie jedynego źródła ich przychodów. 

Rozwiązanie to będzie również niekorzystne dla obywateli, albowiem likwidacja 

konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, które obecnie muszą przystępować do 

przetargu może przyczyniać się do powstawania lokalnych monopoli, co prowadziłoby 

do wzrostu cen i/lub obniżenia jakości usług. 

 
Autor:  

                                                      
2 http://portalkomunalny.pl/raport-przegladu-komunalnego-i-hsm-polska-gospodarka-odpadami-coraz-
drozsza-324143/5/ [dostęp 5 maja 2016 r.] 

http://portalkomunalny.pl/raport-przegladu-komunalnego-i-hsm-polska-gospodarka-odpadami-coraz-drozsza-324143/5/
http://portalkomunalny.pl/raport-przegladu-komunalnego-i-hsm-polska-gospodarka-odpadami-coraz-drozsza-324143/5/
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