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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Marszałku, 

w związku z treścią oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Krzysztofa Mroza podczas 14. 
Posiedzenia Senatu RP w dniu 18 sierpnia 2020 r. w kontekście problematyki Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w związku z przymusową restrukturyzacji Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zasady wyboru instytucji finansowej wykonującej bankową obsługę budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego (dalej: ,,JST”) regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa PZP”) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (dalej: ,,ustawa o finansach publicznych”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy PZP, ustawę PZP stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki 
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o ustawy o finansach publicznych. 
Obecny stan prawny JST, jako jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 
ustawy o finansach publicznych, do zawierania z wykonawcą odpłatnych umów, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane nakłada na JST obowiązek stosowania 
ustawy PZP. W tym kontekście w art. 264 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi się, że 
bankową obsługę budżetu JST wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w ustawie 
PZP. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa 
zawarta między zarządem JST a bankiem.

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Rozwoju (MR) wynikało, że obecna ustawa PZP daje 
zamawiającym, w tym JST, możliwość badania zdolności wykonawców do należytego 
wykonania udzielanego zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
zamawiający mogą uzależnić udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od 
spełnienia przez wykonawców określonych warunków udziału w postępowaniu. Ustawa PZP 
definiuje katalog dopuszczalnych obszarów, w jakich może poruszać się zamawiający, 
określając te warunki, które mogą dotyczyć m.in. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
wykonawców.

Tym samym, jak wskazywało MR, przepisy ustawy PZP wyposażają zamawiających w 
instrumenty prawne pozwalające na odpowiednią weryfikację kondycji ekonomicznej lub 
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finansowej wykonawców przed udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 
wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania postawionego warunku, podlega on 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, co oznacza zamknięcie możliwości ubiegania się o 
zamówienie publiczne. W celu weryfikacji spełniania przez wykonawców warunku udziału w 
postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający są uprawnieni 
do żądania od wykonawców przedłożenia stosownych dokumentów. Co więcej, przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
przewidują, że zamawiający może żądać od wykonawców m.in. sprawozdania finansowego albo 
jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu 
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty 
oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, lub oświadczenia wykonawcy o rocznym 
obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres.

Według informacji uzyskanych od MR obowiązujące regulacje z zakresu prawa zamówień 
publicznych pozwalają JST na weryfikację sytuacji ekonomicznej lub finansowej banku 
ubiegającego się o zamówienia publiczne na świadczenie usług bankowych. Formułując 
odpowiedni warunek udziału w postępowaniu JST na bazie obowiązujących już przepisów mają 
możliwość ograniczenia udziału w postępowaniu do jedynie takich wykonawców, którzy swoimi 
właściwościami gwarantują pewność, co do rzetelnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

Oprócz warunków udziału w postępowaniu, które odnoszą się do kwestii zdolności 
wykonawców, zamawiający formułują w dokumentacji przetargowej także kryteria oceny ofert, 
tj. kryteria, w oparciu o które dokonują oceny złożonych ofert, wybierając najkorzystniejszą 
ofertę. Przy czym, jak wskazuje MR, zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy PZP kryteria oceny ofert, w 
odróżnieniu od warunków udziału w postępowaniu, nie mogą dotyczyć właściwości 
wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 
Powinny one odnosić się do przedmiotu zamówienia, a więc „merytorycznego” aspektu ofert. 
Ich rola sprowadza się do umożliwienia dokonania oceny porównawczej złożonych ofert. W 
analogiczny sposób, jak wskazywało MR, istota kryteriów oceny ofert została zdefiniowana w 
tzw. klasycznej dyrektywie zamówieniowej1. W świetle powyższego, wprowadzenie kryterium 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
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oceny ofert w postaci stabilności finansowej banku, jako odnoszącego się do wiarygodności 
ekonomicznej wykonawcy, pozostawałoby w sprzeczności z normą art. 91 ust. 3 ustawy PZP.

Warto również zauważyć, że regulacje ww. dyrektywy oraz ustawy o PZP w zakresie warunków 
udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny ofert, są regulacjami o charakterze 
generalnym, skierowanymi do wszystkich kategorii zamawiających, przy jednoczesnej 
możliwości sprecyzowania warunków i kryteriów według indywidulanych potrzeb 
zamawiającego.  Z jednej strony pozwala to uniknąć nadmiernej kazuistyki przepisów prawa 
zamówień publicznych, z drugiej strony stwarza możliwość zdefiniowania warunków i 
kryteriów w sposób uwzględniający wymagania konkretnego zamawiającego oraz specyfikę 
udzielanego zamówienia. W świetle powyższego, ewentualne wprowadzenie do prawa 
zamówień publicznych szczególnych rozwiązań prawnych dedykowanych wąskiej kategorii 
zamówień publicznych, szczególnie w sytuacji, gdy istniejące rozwiązania pozwalają na 
odpowiednie zabezpieczenie interesów zamawiających, wydaje się nieuzasadnione. Co istotne, 
powyższe spostrzeżenia, w opinii MR, zachowają swoją aktualność także po wejściu w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

W odniesieniu do kwestii zabezpieczenia JST w razie problemów finansowych banku należy 
wskazać, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zasad gwarantowania depozytów w 
bankach muszą być zgodne z przepisami unijnymi w tej materii. Zgodnie z przepisami unijnej 
dyrektywy DGS2 depozyty organów władzy publicznej, co do zasady, nie podlegają ochronie 
gwarancyjnej. W ślad za przepisami tej dyrektywy w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji wyłączeniu z ochrony gwarancyjnej podlegają m.in. środki 
pieniężne i należności Skarbu Państwa (pkt 1) oraz JST (pkt 12). Co prawda dyrektywa DGS, w 
drodze odstępstwa od generalnych wyłączeń z ochrony gwarancyjnej dla depozytów organów 
władzy publicznej, dopuszcza możliwość objęcia ochroną gwarancyjną depozytów władz 
lokalnych. Kluczowym warunkiem jest tu jednak wymagane w dyrektywie DGS spełnienie 
kryterium rocznego budżetu na poziomie nieprzekraczającym kwoty 500 000 EUR. Z 
dostępnych dla Ministerstwa Finansów informacji wynika, że w Polsce nie ma JST, w których 
dochody wykonane lub wydatki wykonane były mniejsze od 500 000 EUR.

W tym kontekście warto jednak wskazać, że problematyka ochrony depozytów organów władzy 
publicznej jest obecna w dyskusjach prowadzonych aktualnie na forum Unii Europejskiej. W 
dyskusjach proponowane jest m.in. rozszerzenie ochrony gwarancyjnej na depozyty organów 
władzy publicznej bez różnicowania w zależności od wielkości ich budżetów. Zasadniczo 
Ministerstwo Finansów pozytywnie postrzega tę inicjatywę, która w przypadku ewentualnego 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów
gwarancji depozytów
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uwzględnienia w ramach procesów legislacyjnych w UE, potencjalnie stwarzałaby perspektywy 
dla możliwości wprowadzenia ochrony gwarancyjnej dla JST w przepisach krajowych.

Odnosząc się do podniesionej kwestii dotyczącej Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: 
„BGK”) należy wskazać, że z informacji uzyskanych od MR wynikało, iż obecny zakres 
działalności BGK obejmuje prowadzenie rachunków bankowych JST i BGK te zadania realizuje. 
Wyboru banku świadczącego takie usługi w każdym przypadku dokonuje samorząd. BGK 
świadczy usługi na rzecz gmin, powiatów i województw. Ze względu na specyfikę BGK jako 
banku rozwoju, nie oferuje on obsługi gotówkowej w swoich placówkach. Niemniej na 
podstawie umów zawartych z bankami komercyjnymi i Pocztą Polską oferuje on szczególne 
rozwiązania pozwalające na obsługę zleceń gotówkowych na terenie całego kraju. Ponadto MR 
wskazało, że w związku z przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego 
Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, w ramach świadczonych usług, BGK obsługuje 15 
gmin i powiatów z rejonu Podkarpacia.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Finansów
Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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