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Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! 

Niniejszym pismem zwracam się o udzielenie wyjaśnień dotyczących kwalifikacji wydatków w przypad-

ku, gdy beneficjent dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców. 

Opis ustalonego stanu faktycznego. 

Podwykonawca dostaw zgłoszony przez wykonawcę do prac w ramach kontraktu głównego zwrócił się do 

zamawiającego (gminy) z pismem, w którym informuje go, że mimo odbioru wykonanych przez niego do-

staw oraz upływu terminu płatności należności z faktur wykonawca nie dokonał zapłaty na jego rachunek 

bankowy. Podwykonawca załączył do pisma kopię faktury wystawionej na rzecz wykonawcy i wezwał za-

mawiającego (gminę), aby ten dokonał bezpośredniej płatności na jego rzecz. 

Zapłata bezpośrednia w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa była odpowiedzią na 

problemy, jakie pojawiły się na rynku zamówień publicznych po głośnych upadłościach firm budowlanych 

ogłaszanych w 2012 r. W ich efekcie podwykonawcy – głównie mali i średni przedsiębiorcy – nie dostali 

pieniędzy za wykonane prace. Tymczasem inwestorzy – na podstawie kodeksy cywilnego (art. 647
1
) – mogli 

płacić tylko tym, którzy wykonywali roboty budowlane. Ustawa z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych 

niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 792), rozszerzyła odpowiedzialność inwestora także na dostawy i usługi, ale tylko 

przy już realizowanych projektach drogowych finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

Obowiązujące od 24 grudnia 2013 r. regulacje w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dotyczące instytucji podwykonawstwa, m.in. w 

sferze bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy (tj. art. 143a i następne), w sposób szczegółowy opi-

sują mechanizm tej zapłaty obejmujący wszystkie zamówienia po spełnieniu następujących warunków. 

Warunek 1: wynagrodzenia podwykonawcy jest wymagalne. 

Warunek 2: umowa podwykonawcy na roboty budowlane została zaakceptowana przez zamawiającego 

lub umowa podwykonawcy na dostawy i usługi została przedłożona zamawiającemu. 

Warunek 3: wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty podwykonawcom. 

Warunek 4: wynagrodzenie podwykonawcy powstało po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przełożeniu zamawiającemu poświad-

czonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

Warunek 5: bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Warunek 6: zamawiający umożliwił wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

Niezależnie od konieczności zweryfikowania przez zamawiającego spełnienia wymienionych warunków 

decyzja o dokonaniu bądź niedokonaniu zapłaty bezpośredniej zależeć będzie od tego, czy zamawiający uzna 

zasadność, czy też niezasadność takiej zapłaty. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o wyjaśnienia 

złożone przez obydwie strony – wykonawcę i podwykonawcę. Rzeczone wyjaśnienia mają wykazać okolicz-

ności, w jakich wykonawca odmówił zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy albo ją wstrzymał lub opóźnił. 

W celu zastosowania takiego mechanizmu zamawiający (gmina), występujący jednocześnie jako wnio-

skodawca ponoszący wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pod-

działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach operacji 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 



musi dokonać, z zachowaniem obowiązujących zapisów art. 143a i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), płatności na rachunek bankowy 

innego podmiotu niż podmiot będący stroną umowy zawartej z beneficjentem (gminą), tj. musi dokonać płat-

ności bezpośredniej na rzecz zgłoszonego podwykonawcy (dostawcy materiałów), który zwrócił się o należne 

wynagrodzenie, gdyż wykonawca generalny zalega mu z zapłatą za zrealizowanie dostawy. Płatność ma się 

odbyć z wykorzystaniem instytucji przekazu uregulowanej w art. 921
1
 i następnych ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025). 

Pragnę nadmienić, że dokumenty programowe, w szczególności rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie in-

westycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 

tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164) nie regulują kwestii: 

a) kwalifikowalności wydatków w przypadku, gdy beneficjent dokonuje płatności bezpośrednio na rachu-

nek podwykonawców, tj. sytuacji płatności dokonywanych na rachunek bankowy innego podmiotu niż pod-

miot będący stroną umowy; 

b) kwalifikowalności wydatków poniesionych w wyniku zastosowania instytucji przekazu; 

c) kwalifikowalności kwot złożonych do depozytu sądowego, 

gdzie w przypadku innych wdrożonych programów pomocowych są opracowane jasne i czytelne wytycz-

ne w zakresie kwalifikowalności wydatków, np. w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi-

sko” na lata 2014–2020, w rozdziale 7 „Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków dla Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności”, z dnia 7 lipca 2017 r. 

W kontekście przedstawionych wyjaśnień pragnę wskazać, że brak podobnej regulacji w PROW w istotny 

sposób utrudnia beneficjentom realizację zadań realizowanych na podstawie operacji typu „Gospodarka wod-

no-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-

budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W związku z tym zwracam się o interpretację, czy wydatki poniesione przez beneficjenta w opisanym try-

bie będą uznane za kwalifikowane, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem obowiązujących przepisów pra-

wa, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, oraz o odpowiedź 

na pytanie, czy ministerstwo zamierza opracować szczegółowe i jasne standardy kwalifikowalności wydat-

ków ułatwiające na przyszłość rozliczanie zadań realizowanych w ramach PROW. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


