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Michał Bala
radca prawny, Kancelaria Prawna PIERÓG 
& Partnerzy

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo zamówień 
publicznych ustawę tę sto-

suje się do udzielania zamówień pu-
blicznych przez inne, niż określone 
w pkt 1 (tj. jednostki sektora finansów 
publicznych), osoby prawne, utworzo-
ne w szczególnym celu zaspokajania 
potrzeb o charakterze powszechnym 
niemających charakteru przemysło-
wego ani handlowego, jeżeli podmioty, 
o których mowa w tym przepisie oraz 
w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio lub pośrednio przez inny 
podmiot:
 a)  finansują je w ponad 50% lub
 b)  posiadają ponad połowę udziałów 

albo akcji, lub
 c)  sprawują nadzór nad organem za-

rządzającym, lub
 d)  mają prawo do powoływania po-

nad połowy składu organu nad-
zorczego lub zarządzającego – o ile 
osoba prawna nie działa w zwy-
kłych warunkach rynkowych, jej 

celem nie jest wypracowanie zysku 
i nie ponosi strat wynikających 
z prowadzenia działalności.

Grupa podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowia-
da w istocie kategorii podmiotów 
prawa publicznego, o której mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie za-
mówień publicznych, uchylającej dyrek-
tywę 2004/18/WE (dalej: Dyrektywa). 
Stosownie do treści Dyrektywy przez 
pojęcie podmiotu prawa publicznego 
należy rozumieć każdy podmiot, który 
łącznie spełnia następujące przesłanki:
 a)  został utworzony w konkretnym 

celu zaspokajania potrzeb w interesie 
ogólnym, które nie mają charakteru 
przemysłowego ani handlowego;

 b)  posiada osobowość prawną; oraz
 c)  jest finansowany w przeważają-

cej części przez państwo, władze 
regionalne lub lokalne lub inne 
podmioty prawa publicznego; 
bądź jego zarząd podlega nad-
zorowi ze strony tych władz lub 
podmiotów; bądź ponad połowa 
członków jego organu admini-
strującego, zarządzającego lub 
nadzorczego została wyznaczona 

przez państwo, władze regionalne 
lub lokalne, lub przez inne pod-
mioty prawa publicznego.

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 3 pzp stanowi 
zatem de facto transpozycję do prawa pol-
skiego instytucji podmiotu prawa publicz-
nego funkcjonującej na gruncie prawa 
unijnego. Istota oceny, czy dany podmiot 
jest zobowiązany do stosowania ustawy, 
wymaga analizy poszczególnych przesła-
nek określonych w tymże przepisie, przy 
czym pomocne w tym względzie może 
być orzecznictwo Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Powszechny  
charakter potrzeb
Ocena, czy dana osoba prawna jest 
podmiotem określonym w art. 3 ust. 1 
pkt 3, wymaga w pierwszej kolejności 
ustalenia, czy szczególnym celem jej 
utworzenia jest zaspokajanie potrzeb 
o charakterze powszechnym niema-
jących charakteru przemysłowego ani 
handlowego.

Przede wszystkim zważyć należy, 
że tego rodzaju działalność nie sprowa-
dza się wyłącznie do działalności o charak-
terze użyteczności publicznej (zob. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

Zakwalifikowanie osób prawnych utworzonych w celu świadczenia usług 
o charakterze powszechnym jako zamawiających w rozumieniu pzp wymaga 
niekiedy dogłębnej i szczegółowej analizy w zakresie prowadzonej działalności.

Potrzeby o charakterze 
powszechnym

Artykuł 3 ust. 1 pkt 3 pzp
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w Warszawie z 28 sierpnia 2015 r., V SA/
Wa 880/15), jednak co do zasady pojęcia 
te są zbliżone.

Wykładni pojęcia działalności 
o charakterze użyteczności publicznej 
dokonał niegdyś Trybunał Konsty-
tucyjny w uchwale z dnia 12 marca 
1997 r. (W 8/96; DzU nr 29, poz. 162) 
w sprawie ustalenia wykładni art. 2 
pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 obowiązującej 
poprzednio ustawy z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zamówieniach publicznych. 
Trybunał Konstytucyjny akcentował 
wówczas potrzebę szerokiego rozumie-
nia tego pojęcia. Wskazywał, że zada-
nia użyteczności publicznej powinny 
być utożsamiane z zadaniami publicz-
nymi, których realizacja ciąży na ad-
ministracji rządowej i samorządowej. 
Do zadań tych należy zaspokajanie 

potrzeb zbiorowych społeczeństwa, 
w tym m.in.: zaopatrywanie ludności 
w wodę, energię elektryczną, gazową 
i cieplną, utrzymanie dróg i komunika-
cji, rozwój nauki, zapewnienie oświaty, 
opieki zdrowotnej i pomocy społecz-
nej, realizacja różnego rodzaju potrzeb 
kulturalnych itp. Realizacja tych zadań 
może odbywać się w różnych formach 
organizacyjnych. Istotne natomiast jest 
to, że jednostki organizacyjne, które 
realizują tego typu zadania, wykonują 
je niezależnie od tego, czy są w stanie 
pokryć związane z tym wydatki z wła-
snych dochodów. W związku z tym ich 
działalność nie może być nastawiona 
na maksymalizację zysku i najczęściej 
jest dofinansowywana ze środków pu-
blicznych. Powyższe spostrzeżenia po-
zostają aktualne również w obecnym 
stanie prawnym.

Ważną wskazówkę przy interpreta-
cji pojęcia potrzeb o charakterze po-
wszechnym stanowi sama Dyrektywa 
oraz orzecznictwo TSUE.

Na gruncie orzecznictwa europejskie-
go przyjęto, że zaspokajanie potrzeb w in-
teresie ogólnym jest powiązane z instytu-
cjonalną działalnością państwa oraz leży 
w interesie ogólnospołecznym. O uzna-
niu danego podmiotu za zamawiającego 
przesądza zatem powiązanie powierzo-
nych mu zadań z działalnością państwa 
(zob. wyrok TSUE z 15 stycznia 1998 r. 
w sprawie C-44/96, Mannesmann Anla-
genbau Austria AG i inni v. Strohal Rota-
tionsdruck GesmbH). Ponadto, zdaniem 
Trybunału, dla uznania podmiotu za in-
stytucję prawa publicznego nie jest kluczo-
we to, czy na rynku istnieje konkurencja, 
a potrzeby mogą być zaspokajane również 
przez podmioty o charakterze prywat-
nym. Jednak istnienie konkurencji na da-
nym rynku nie jest całkowicie obojętne 
dla określenia, czy potrzeby, do których 
spełnienia dany podmiot został utworzo-
ny, mają rzeczywiście charakter nieko-
mercyjny i nieprzemysłowy. Istnienie sil-
nej konkurencji jest okolicznością, która 
powinna być wzięta pod uwagę (tak m.in. 
w sprawach C-36/96, C-373/00).

W orzecznictwie krajowym prezen-
towane jest obecnie szersze podejście, 
zgodnie z którym charakter powszechny 
mają te potrzeby, których zaspokajanie 
służy pożytkowi społeczeństwa jako ca-
łości lub jego części i dlatego leży w in-
teresie ogólnospołecznym. Tym samym 
zaspokajanie potrzeb o charakterze po-
wszechnym należy rozumieć zasadni-
czo jako każdą aktywność, która nie jest 
wykonywana wyłącznie dla zaspoko-
jenia pojedynczego, partykularnego 
i prywatnego celu (zob. postanowienie 
Sądu Okręgowego w Olsztynie z 30 maja 
2005 r., IX Ca 196/05).

Istotnych wskazówek w tym wzglę-
dzie dostarcza również jedna z opi-
nii UZP: „uzasadnione jest stwierdzenie, 
iż działania o charakterze publicznym 
są co do zasady działaniami powszech-
nymi. Podmioty realizujące te zadania 
zasadniczo nie decydują, w oparciu 
o subiektywne przesłanki, kto zostanie 
beneficjentem ich pomocy, są zobowią-
zane do prowadzenia działalności, któ-
rej efekty wywierają wpływ na wszystkie 
osoby, na rzecz, których działają”1.

Co istotne, warunkiem koniecznym 
dla uznania powszechności określonych 
działań nie musi być okoliczność, że są one 
skierowane do całego społeczeństwa. 
Wystarczające jest, aby określone świad-
czenia skierowane były do osób speł-
niających określone generalne warunki. 
Słowa „powszechny” użytego w art. 3 
ust. 1 pkt 3 pzp nie należy interpretować 
jako „dostępny dla wszystkich”, lecz 
w znaczeniu „dotyczący wielu”, „do-
stępny dla wielu” lub dla tych, którzy 
spełniają warunki określone w odpo-
wiedniej rangi przepisach.

Wskazać należy również na spo-
sób finansowania działalności danego 
podmiotu. Jak wskazano w cytowanej 
wyżej opinii UZP, przyznanie środ-
ków finansowych w postaci dotacji 
pochodzących z budżetu państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego 
uzależnione jest od przeznaczenia ich 
wyłącznie na cele wskazane w ustawie 
– tj. wyłącznie na cele publiczne. Jeżeli 

Artykuł 3 ust. 1 pkt 3 pzp

Ustawę stosuje się do udzielania 
zamówień publicznych, zwanych 
dalej „zamówieniami”, przez inne, 
niż określone w pkt 1, osoby prawne, 
utworzone w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze 
powszechnym niemających charak-
teru przemysłowego ani handlowe-
go, jeżeli podmioty, o których mowa 
w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, po-
jedynczo lub wspólnie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udzia-
łów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem 
zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania 
ponad połowy składu organu nad-
zorczego lub zarządzającego
– o ile osoba prawna nie działa 
w zwykłych warunkach rynko-
wych, jej celem nie jest wypra-
cowanie zysku i nie ponosi strat 
wynikających z prowadzenia 
działalności.
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zatem określona instytucja otrzymuje 
ww. środki finansowe, to należy wno-
sić, że jest zobowiązana do prowadze-
nia działalności o charakterze społecz-
nie użytecznym – publicznym.

Konkludując, stwierdzić nale-
ży, że pojęcie zaspokajania potrzeb 
o charakterze powszechnym powinno 
być interpretowane szeroko. Katalog 
takich potrzeb nie jest ograniczony. 
Definicji powyższej odpowiada zatem 
co do zasady każda działalność nasta-
wiona na wykonywanie zadań w inte-
resie ogólnospołecznym, przy czym 
finansowanie tych zadań ze środków 
publicznych dodatkowo przemawia za 
taką kwalifikacją.

Warto jednocześnie podkreślić, 
że nie ma znaczenia, czy jedynym ce-
lem prowadzenia działalności przez 
podmiot jest zaspokajanie potrzeb 
o charakterze powszechnym, czy też 
towarzyszy mu prowadzenie działal-
ności o charakterze komercyjnym. 
Status zamawiającego nie jest zatem 
uzależniony od stopnia zaspokajania 
potrzeb w interesie ogólnym w ra-
mach całej działalności danego pod-
miotu (zob. wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z 9 czerwca 2015 r., V SA/Wa 880/15).

Przemysłowy i handlowy  
charakter potrzeb
Na gruncie art. 3 ust. 1 pkt 3 pzp 
nie jest jednak wystarczające stwier-
dzenie, że dany podmiot został po-
wołany w celu zaspokajania potrzeb 
o charakterze powszechnym. Istotne 
jest bowiem ustalenie, czy potrzeby te 
nie mają charakteru przemysłowego 
lub handlowego.

Jak wskazywał TSUE w wyroku 
z 1 lutego 2001 r. w sprawie C-237/99, 
Komisja Wspólnot Europejskich v. 
Republika Francuska, wykładnia za-
kładająca, że wszystkie interesy ogól-
ne mają charakter nieprzemysłowy 
i niehandlowy, sprawiałaby, że ujęcie 
tej kwestii w dyrektywach byłoby po-
zbawione celu. Trybunał w wyroku 

z 16 października 2003 r. w sprawie 
C-283/00 Komisja Wspólnot Europej-
skich v. Królestwo Hiszpanii podkreślił, 
że potrzeby niemające charakteru prze-
mysłowego ani handlowego to prze-
ważnie potrzeby, których nie moż-
na zaspokoić na rynku. W stosunku 
do nich państwo decyduje się zaspoka-
jać je samo lub utrzymywać decydujący 
wpływ na ich zaspokajanie.

Jak podkreśla się w orzecznictwie 
TSUE, dokonanie oceny, czy zaspo-
kajane przez dany podmiot potrze-
by mają charakter przemysłowy lub 
handlowy, wymaga uwzględnienia 
wszelkich istotnych elementów stanu 
prawnego i faktycznego oraz okolicz-
ności, które panowały w chwili utwo-
rzenia tego podmiotu, i  warunków, 
w których prowadzi on swoją dzia-
łalność (zob. wyrok TSUE w sprawie 
Ing. Aigner). W szczególności istnie-
nie konkurencji w konkretnym sekto-
rze stanowi istotną wskazówkę co do 
przemysłowego lub handlowego cha-
rakteru potrzeby, którą podmiot ten 
zaspokaja2.

Innymi słowy, jeżeli zakres działal-
ności jest charakterystyczny dla wielu 
podmiotów działających na rynku, 
można domniemywać, że ma ona cha-
rakter handlowy lub przemysłowy.

Dodatkowe kryteria
Ustalenie, że dana osoba prawna jest 
podmiotem utworzonym w szczegól-
nym celu zaspokajania potrzeb o cha-
rakterze powszechnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani han-
dlowego, determinuje zasadność oce-
ny jej statusu przez pryzmat pozosta-
łych kryteriów określonych w art. 3 
ust. 1 pkt 3 pzp.

O ile kwestia udziałowców, źródeł 
finansowania czy kontroli nad danym 
podmiotem ze strony jednostek sekto-
ra finansów publicznych nie nastręcza 
większych problemów interpretacyjnych, 
o tyle przy ocenie spełniania dalszych 
warunków mogą się pojawić trudności. 
Wskutek nowelizacji z dnia 22 czerwca 

2016 r. w art. 3 ust. 1 pkt 3 in fine zosta-
ły bowiem dodane dodatkowe kryteria 
warunkujące obowiązek stosowania pzp. 
W efekcie obowiązek ten powstaje jedy-
nie wówczas, gdy osoba prawna nie dzia-
ła w zwykłych warunkach rynkowych, 
jej celem nie jest wypracowanie zysku 
i nie ponosi ona strat wynikających 
z prowadzenia działalności.

W praktyce ocena charakteru 
działalności będzie zatem wymagała 
uwzględnienia, czy realizacja zadań 
o charakterze powszechnym nie jest 
prowadzona na podstawie kryterium 
efektywności i rentowności.

W motywie 10 preambuły dyrek-
tywy 2014/24/UE prawodawca unij-
ny wskazuje, że „termin «instytucje 
zamawiające», a zwłaszcza termin 
«podmioty prawa publicznego» były 
wielokrotnie analizowane w ramach 
orzecznictwa TSUE. Aby doprecyzo-
wać, że zakres podmiotowy niniejszej 
dyrektywy powinien pozostać nie-
zmieniony, celowe jest zachowanie 
definicji, na których oparł się Trybu-
nał, oraz wprowadzenie pewnej liczby 
objaśnień przedstawionych w ramach 
tego orzecznictwa jako kluczowych 
dla zrozumienia samych definicji, przy 
czym nie jest zamiarem zmiana rozu-
mienia pojęć wypracowanych w ra-
mach orzecznictwa. W tym celu nale-
ży wyjaśnić, że podmiot, który działa 
w zwykłych warunkach rynkowych, 
ma na celu wypracowanie zysku i po-
nosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie powinien być uważa-
ny za «podmiot prawa publicznego», 
ponieważ potrzeby interesu ogólnego, 
do zaspokajania których ten podmiot 
został zało żony lub zaspokajanie któ-
rych powierzono mu jako zadanie, 
można uważać za posiadające charak-
ter przemysłowy lub handlowy”.

Zważyć należy, że dodane noweli-
zacją z 22 czerwca 2016 r. kryterium 
kwalifikacji podmiotowej zaczerpnię-
te jest wprost z przytoczonego wyżej 
motywu 10 preambuły do dyrektywy 
2014/24/UE. Stanowi ono uzupełnienie 
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dotychczasowych przesłanek zawartych 
w art. 3 ust. 1 pkt 3 pzp, przy czym – 
zgodnie z Dyrektywą – nie zmienia ono 
dotychczasowego kierunku interpretacji 
analizowanego przepisu. W istocie frag-
ment ten wyznacza więc sposób wykład-
ni pojęcia „potrzeby niemające charak-
teru przemysłowego lub handlowego”, 
stanowiąc jego doprecyzowanie.

Odnosząc się do poszczególnych 
cech działalności podmiotu publiczne-
go, o których mowa w cytowanej części 
art. 3 ust. 1 pkt 3, w pierwszej kolejno-
ści wskazać należy, że za zwykłe wa-
runki rynkowe uznać należy warunki, 
w których wymiana dóbr dokonuje się 
w wyniku dobrowolnie zawieranych 
transakcji, przy dobrowolnie ustalo-
nej cenie. Podmioty działające w tych 
warunkach nie podlegają z zasady 
ograniczeniom ani przymusowi pod-
miotów zewnętrznych (w szczegól-
ności władzy publicznej), a warunki 
transakcji zależą od ich obopólnej 
zgody. Jak wspomniano, istotnym ele-
mentem w tym względzie jest również 
działanie w warunkach konkurencji. 
Należy zatem ocenić, czy istnieje w za-
kresie działalności danego podmiotu 
rynek realny, otwarty i konkurencyjny, 
tj. taki, na którym podmioty podej-
mują decyzje o rozpoczęciu działal-
ności w odniesieniu do obiektywnych 
przesłanek. Jeśli tak, to dany podmiot 
prawdopodobnie nie będzie uznany za 
zamawiającego.

Niezależnie od tego istotne jest, 
czy prowadzona działalność jest nasta-
wiona na zysk. W normalnych warun-
kach rynkowych podstawą zapewnienia 
płynności finansowej jest bowiem osią-
ganie nadwyżki osiąganych przychodów 
nad ponoszonymi kosztami (zysku), 
przede wszystkim w celu pokrycia ewen-
tualnych przyszłych strat. Prowadzenie 
działalności w celu osiągnięcia zysku co 
do zasady będzie wyłączało dany pod-
miot z kręgu zamawiających.

Z powyższym wiąże się przesłanka 
braku ponoszenia strat wynikających 
z prowadzenia działalności, przy czym 

nie chodzi tu o sam ujemny wynik fi-
nansowy (wszak znaczna część zama-
wiających generuje straty), lecz o spo-
sób pokrywania strat. Jak ustalił TSUE 
w wyroku z 10 maja 2001 r. w połączo-
nych sprawach C-223/99 i C-260/99, 
mimo że osoba prawna nie zosta-
ła utworzona w celu zarobkowym, 
to działanie na podstawie kryterium 
efektywności, przy braku mechanizmu 
pokrywania strat ze środków publicz-
nych i działaniu w warunkach silnej 
konkurencji, powoduje, że nie może 
ona być uznana za podmiot prawa pu-
blicznego.

W zakresie powyższej przesłanki po-
mocne mogą być dane ze sprawozdań 
finansowych. Istotną wskazówką będzie 
m.in. wysoki udział dotacji w ramach 
finansowania prowadzonej działalno-
ści. Realizacja zadań o charakterze po-
wszechnym nie jest bowiem w takim 
przypadku uzależniona od koniunktury 
rynkowej, spodziewanych dochodów 
czy rentowności przedsięwzięcia.

Jeżeli zatem osiąganie zysku i brak 
strat nie są elementami niezbędnymi 
dla prawidłowej realizacji działal-
ności o charakterze powszechnym, 
można domniemywać, że podmiot 
jest zamawiającym w rozumieniu 
przepisów pzp.

Podsumowanie
Jedynie podmiot będący osobą prawną, 
spełniający łącznie wszystkie przesłan-
ki zawarte w definicji zamawiającego 
wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 3 pzp, bę-
dzie zobowiązany do stosowania usta-
wy. Mimo że przesłanki te są ze sobą 
ściśle powiązane, oceniając obowiązek 
stosowania pzp przez dany podmiot, 
należy dokonać odrębnej analizy w za-
kresie każdej z nich.

Warto wspomnieć, że jeśli dany 
podmiot powinien być uznany za 
zamawiającego na podstawie anali-
zowanego przepisu, to zobligowany 
jest on do stosowania pzp w pełnym 
zakresie działalności, w tym do dzia-
łalności komercyjnej, jeśli taka jest 

prowadzona obok działalności 
o charakterze powszechnym. Nie 
ma bowiem podstaw normatywnych 
do częściowego stosowania ustawy. 
Również sposób finansowania za-
mówienia pozostaje bez znaczenia 
wobec zakwalifikowania danego pod-
miotu jako zamawiającego na podsta-
wie omawianych przesłanek. 

Przypisy:

1  Opinia prawna: Obowiązek stosowa-
nia ustawy Prawo zamówień publicz-
nych przez fundacje oraz stowarzy-
szenia – stosowanie ustawy Prawo 
zamówień publicznych na podstawie 
art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 
pkt 5, dostępna na uzp.gov.pl.

2  Zob. m.in. wyroki TSUE: z 10 listo-
pada 1998 r. w sprawie Gemeente 
Arnhem and Gemeente Rheden p. 
BFI Holding BV, C-360/96; z 10 maja 
2001 r. w sprawie Agorà Srl i Excel-
sior Snc di Pedrotti Bruna & C. p. Ente 
Autonomo Fiera Internazionale di 
Milano and Ciftat Soc. coop. arl., po-
łączone sprawy C-223/99 i C-260/99; 
z 27 lutego 2003 r. w sprawie Adolf 
Truley GmbH p. Bestattung Wien 
GmbH, C-373/00; z 22 maja 2003 r. 
w sprawie Arkkitehtuuritoimisto Riit-
ta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto 
Pentti Toivanen Oy i Rakennuttajato-
imisto Vilho Tervomaa p. Varkauden 
Taitotalo Oy, C-18/01; z 10 kwiet-
nia 2008 r. w sprawie Ing. Aigner, 
Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH p. 
Fernwärme Wien GmbH, C-393/06.

Podstawa prawna

n  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. DzU z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

n  dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicz-

nych, uchylająca dyrektywę 2004/18/

WE (DzUrz UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65)


