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Dominik Wojcieszek- radca prawny  

z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg 

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wdraża do krajowego porządku prawnego 

dyrektywy Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dyrektywy 2004/17/WE  

oraz 20004/18/WE. Biorąc to pod uwagę, zasadne jest dokonanie interpretacji prawa 

krajowego, tj. przede wszystkim Pzp w świetle tych dyrektyw. Należy bowiem mieć  

na uwadze, że interpretacja krajowych aktów prawnych, których celem jest wdrożenie 

dyrektyw, nie może prowadzić do osłabienia skuteczności prawa europejskiego.  

Przy interpretacji powinno się też uwzględniać orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości dotyczące wspomnianych dyrektyw. 

Zbieżne zapisy krajowe i unijne 

Interpretacja krajowych aktów prawnych, których celem jest wdrożenie dyrektyw, nie może 

prowadzić do osłabienia skuteczności prawa europejskiego. Przy interpretacji powinno się też 

uwzględniać orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczące 

wspomnianych dyrektyw. 
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Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/18/WE zamówienia publiczne oznaczają umowy  

o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami 

zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie 

robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług w rozumieniu dyrektywy.  

Zgodnie z pkt 9 tego artykułu instytucje zamawiające oznaczają państwo, jednostki 

samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu 

takich jednostek albo z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego. 

Analiza przywołanych wyżej definicji wskazuje na zbieżność regulacji prawa krajowego 

 z regulacjami europejskimi. W szczególności w obu systemach prawnych istotnym 

elementem pojęcia zamówienia publicznego jest postrzeganie go jako umowy odpłatnej.  

Z powyższego wynika, że również na tle regulacji europejskich warunkiem stosowania 

dyrektyw jest możliwość zawarcia umowy, a więc występowania dwóch odrębnych pomiotów 

prawnych.  

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) zajmował się zagadnieniem zbliżonym  

do omawianego, nazywanym w doktrynie problematyką zamówień „in house”.  

 

 

 

Zamówienia typu „in house” 

Zamówienia, które są udzielane wewnątrz instytucji zamawiającej, tj. udzielane jednej  

z jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych. W szerszym rozumieniu za zamówienia tego 

typu uznaje się również zamówienia powierzane formalnie odrębnym od instytucji 

zamawiającej osobom prawnym, jednakże pozostającym pod jej znaczącym wpływem.  

 

Orzeczenie C-107/98 Teckal z dnia 18 listopada 1999 r. 

Było to pierwsze i podstawowe orzeczenie, w którym ETS podjął powyższy problem. Dalsze 

orzecznictwo precyzowało i rozwijało myśl w nim wyrażoną.  

Orzeczenie C-107/98 Teckal 

Grupa włoskich gmin powołała do życia spółkę, której przedmiotem działalności było 

świadczenie niektórych usług publicznych, w tym związanych z dostarczaniem paliwa  

i ciepła. Jedna z gmin powierzyła spółce zarządzanie usługami w zakresie ogrzewania pewnej 

liczby budynków miejskich. Zlecenie to nie było poprzedzone procedurą udzielania 

zamówienia publicznego. Konkurencyjna spółka Teckal, działająca w dziedzinie usług 

grzewczych, zainicjowała postępowanie przed sądem krajowym, podnosząc, że władze 
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miejskie powinny były przeprowadzić przetarg. Sąd powziął w tym zakresie wątpliwości  

i zwrócił się do ETS o wykładnię przepisów wspólnotowych. 

Zdaniem ETS, aby stwierdzić, czy mamy do czynienia z zamówieniem, konieczne jest 

ustalenie, czy umowa została zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami. Jeśli umowa 

zostaje zawarta pomiędzy organem lokalnym a osobą z prawnego punktu widzenia inną  

niż organ lokalny, to mamy do czynienia z zamówieniem i należy stosować procedury 

wynikające z dyrektywy. Jednocześnie ETS uznał, że od tej zasady dopuszczalny jest 

wyjątek, o którym szerzej w dalszej części niniejszego opracowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczenie, można więc wywnioskować, że porozumienia 

zawierane pomiędzy nieposiadającymi osobowości prawnej jednostkami organizacyjnymi 

Sskarbu Ppaństwa i analogicznie – pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jednej jednostki 

samorządu terytorialnego również w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości nie są zamówieniami i w takich przypadkach nie ma obowiązku stosowania 

dyrektyw. 

Interpretacja pojęć prawa europejskiego 

Uwzględniając charakter prawa europejskiego należy przypomnieć, że tworzy ono własny 

porządek prawy, odrębny od krajowych systemów prawych. W konsekwencji 

niedopuszczalne jest przy interpretacji prawa europejskiego nadawanie pojęciom zawartym  

w tym prawie znaczenia, jakie przypisuje się tym samym lub podobnym pojęciom 

występującym w prawie krajowym. 

 

W powyższym kontekście należy z ostrożnością podejść do wniosku, że porozumienia 

zawierane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi skarbu państwa Skarbu Państwa, 

względnie tej samej jednostki samorządu terytorialnego, nie podlegają Pzp i dyrektywom. 

Określenia takie jak „odpłatna umowa” oraz „osoba z prawnego punktu odrębna”, zawarte  

w dyrektywach oraz przywołanym orzeczeniu ETS, ze względu na autonomiczny charakter 

prawa europejskiego mogą być rozumiane inaczej, niż na gruncie polskiego systemu 

prawnego.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Skarb Państwa skarb państwa nie jest typową osobą 

prawną, lecz szczególną konstrukcją. Trybunał nie zajmował się problem tej szczególnej 

osoby prawnej. Biorąc powyższe pod uwagę nie jest wykluczone, że na gruncie prawa 

europejskiego mogłoby nastąpić odejście od ściśle cywilistycznego rozumienia pojęcia 

zamówienia, a jednostki organizacyjne Skarbu Państwa  skarbu państwa mogłyby zostać 

uznane za odrębne podmioty prawne, natomiast porozumienia zawierane pomiędzy nimi 

mogłyby zostać zakwalifikowane jako odpłatne umowy w rozumieniu dyrektyw.  

Wniosek taki byłby uprawniony o tyle, że istotnie powiązania organizacyjne pomiędzy tymi 

jednostkami częstokroć nie występują i mają charakter pewnej fikcji prawnej. W obrocie 

uczestniczy duża ilość gospodarstw pomocniczych różnych jednostek budżetowych. 

Częstokroć zamawiający o istnieniu danej jednostki dowiaduje się dopiero w wyniku złożenia 

przez nią oferty w postępowaniu o zamówienie. Tymczasem w orzeczeniu Teckal ETS  

nie ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że dla istnienia zamówienia konieczne jest 
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istnienie wystąpienia dwóch odrębnych podmiotów prawnych, tylko kładł stwierdził duży 

nacisk  również na to, że odstąpienie od stosowania dyrektyw jest możliwe w przypadku 

istnienia ścisłych powiązań organizacyjnych pomiędzy formalnie odrębnymi tymi 

podmiotami.  

Ponadto porozumienia zawierane pomiędzy jednostkami  Skarbu Państwa skarbu państwa 

przewidują odpłatność za świadczenia. Fakt, że porozumienia te nie korzystają z ochrony 

sądowej może być pominięty przy ocenie ich charakteru, gdyż dyrektywy nie zawierają 

wymagania, aby umowy były zaskarżalne. 

Wątpliwości w zakresie niestosowania Pzp 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wynikający z cywilistycznego podejścia 

wniosek o niestosowaniu Pzp ze względu na brak możliwości zawarcia cywilnej umowy 

pomiędzy państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi odrębnej od Sskarbu 

Ppaństwa osobowości prawnej, w szczególności pomiędzy jednostkami budżetowymi  

a gospodarstwami pomocniczymi, obarczony jest pewnym ryzykiem. Niewykluczone jest 

bowiem, że na gruncie prawa europejskiego ETS mógłby takie działanie uznać za naruszenie 

dyrektywy. Porozumienia między jednostkami Sskarbu Ppaństwa mogą być postrzegane jako 

odpłatne umowy, a same te jednostki mogą być postrzegane jako odrębne podmioty, 

zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie brak pomiędzy nimi rzeczywistych organizacyjnych 

związków. 

Ocena taka jest tym bardziej możliwa, że celem dyrektyw jest realizacja w zakresie zamówień 

zasad swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia 

usług. Tymczasem zlecanie wykonania usług, robót czy dostaw z pominięciem stosowania 

dyrektyw, a więc z pominięciem obowiązku publikacji ogłoszenia i przeprowadzenia 

otwartych konkurencyjnych procedur, zasad tych nie realizuje.  

Przeciwnie, dopuszczenie zawierania porozumień pomiędzy wszelkimi jednostkami Sskarbu 

pPaństwa może prowadzić do utworzenia rozległego rynku ograniczonego do pewnej 

kategorii podmiotów (jednostek Sskarbu pPaństwa) i niedostępnego dla wykonawców  

z innych krajów Unii Europejskiej. Tego typu sytuacja nie urzeczywistnia celów traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską ani dyrektywy. 

Rozwiązanie kompromisowe 

Biorąc pod uwagę powyższe ryzyko oceny zawierania porozumień bez stosowania przepisów 

Pzp pomiędzy jednostkami Sskarbu Ppaństwa jako naruszające prawo europejskie, zasadne 

jest poszukanie rozwiązania ograniczającego niekonkurencyjne udzielanie zamówień, które  

o działania wynikają z czysto cywilistycznego pojmowania zamówień. Określając granice  

tej praktyki powinno się m.in. mieć na względzie wnioski płynące z orzeczenia Teckal jako 

orzeczenia odnoszącego się do najbardziej zbliżonej sytuacji. 

W orzeczeniu tym ETS wskazał, że dopuszczalny jest wyjątek od stosowania dyrektyw, jeżeli 

łącznie spełnione są dwa warunki:  

1) organ ma w stosunku do danej osoby uprawnienia podobne do uprawnień przysługujących 

mu wobec jego własnych wydziałów,  
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2) osoba ta wykonuje istotną część swojej działalności wraz ze sprawującym nad nią taką 

kontrolę organem lub organami. 

Powierzanie zadań własnym gospodarstwom pomocniczym 

Na tym tle nie powinno ulegać wątpliwości, że jednostka budżetowa może udzielić 

zamówienia własnemu gospodarstwu pomocniczemu bez zachowania konkurencyjnej 

procedury. Gospodarstwa pomocnicze są tworzone i likwidowane przez kierownika jednostki 

budżetowej, który określa przedmiot działalności gospodarstwa wyodrębnionej z zakresu 

działalności jednostki budżetowej oraz składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez 

jednostkę budżetową. Sprzedaży usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej 

gospodarstwo pomocnicze dokonuje według kosztów własnych. W przypadku likwidacji, 

składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa 

pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa przy której funkcjonowało gospodarstwo.  

Powyższe cechy wskazują na ścisłe powiązanie organizacyjne pomiędzy jednostką 

budżetową, a gospodarstwem pomocniczym oraz na podległość tego ostatniego. Należy więc 

uznać, że relacja pomiędzy macierzystą jednostką budżetową a jej gospodarstwem 

pomocniczym ma cechy opisane przez ETS w orzeczeniu Teckal, co przesądza o braku 

obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku powierzania tym 

gospodarstwom pomocniczym zadań do realizacji.  

Zlecanie zadań gospodarstwom innych jednostek budżetowych 

Kwestia zlecania zadań przez jednostki budżetowe gospodarstwom innych jednostek  

nie może być oceniona jednoznacznie.  

 

Z jednej strony – powołując się na niemożliwość zawarcia cywilnoprawnej umowy – 

wskazuje się na brak obowiązku stosowania Pzp. Z drugiej – mając na uwadze specyficzną 

konstrukcję Sskarbu Ppaństwa oraz cele dyrektyw i autonomiczny charakter pojęć w nich 

zawartych – istnieje możliwość zakwestionowania takiej interpretacji. Zasadne jest zatem 

przyjęcie wyważonego rozwiązania kompromisowego. Wydaje się, że takim rozwiązaniem 

może być dopuszczenie zlecania zadań bez stosowania Pzp gospodarstwom, które w jakiś 

sposób są organizacyjnie powiązane z jednostką budżetową zlecającą zadanie. Celem tego 

rozwiązania jest uniknięcie powierzania zadań gospodarstwom całkowicie odrębnym 

 i niezależnym od zamawiającego. Powierzenie zadania do realizacji takiemu gospodarstwo 

tworzyłoby bowiem sytuację analogiczną do typowego powierzania zamówień wykonawcom 

– przedsiębiorcom, którzy też w żaden sposób nie są powiązani z zamawiającym, tyle  

że następowałoby to z pominięciem konkurencyjnych procedur. Takie rozwiązanie 

stanowiłoby też nawiązanie do warunków określonych w orzeczeniu Teckal, choć  

nie wypełniałoby ich w całości.  

Należy zatem określić, jakie powiązanie pomiędzy zlecającym a przyjmującym zadanie  

do realizacji uprawniałoby pominięcie procedur wynikających z Pzp, co zostanie dokonane  

na przykładzie układu organizacyjnego resortu sprawiedliwości. 
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Przykład 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o administracji rządowej dział sprawiedliwości 

obejmuje m.in. sprawy:  

1) sądownictwa,  

2) prokuratury,  

3) wykonywania kar, 

4) środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy. 

1.  

■ Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo ustroju sądów powszechnych 

Mminister Ssprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzenia, tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości.  

■ Prezesi sądu w zakresie administracji sądowej podlegają Ministrowi Sprawiedliwości  

oraz prezesowi sądu przełożonego.  

■ Prezesi sądów wyższego stopnia sprawują nadzór nad działalnością administracyjną sądów 

niższego stopnia.  

■ Prezesów sądu powołuje Minister Sprawiedliwości.  

■ Minister Ssprawiedliwości uchyla zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem, 

ponadto może uchylać zarządzenia administracyjne naruszające sprawność postępowania 

sądowego lub z innych powodów niecelowe.  

■ Dysponentem części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym jest Minister 

Sprawiedliwości. 

2.  

■ Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych  

i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.  

■ Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Funkcję tę sprawuje Minister 

Sprawiedliwości. Kieruje działalnością prokuratury osobiście bądź przez zastępców, wydając 

zarządzenia, wytyczne i polecenia.  

■ Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są: Pprokuratura Kkrajowa  

oraz prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.  
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■ Prokuratura Krajowa wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości. Kieruje  

nią Prokurator Krajowy. Jest on prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury 

Krajowej oraz prokuratorów pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury. 

3.  

■ Zgodnie z ustawą o Ssłużbie Wwięziennej jest to umundurowana i uzbrojona formacja 

apolityczna podległa Mministrowi Ssprawiedliwości. 

■ Jednostkami organizacyjnymi sSłużby Wwięziennej, zwanymi dalej „jednostkami 

organizacyjnymi” są: 

– Centralny Zarząd Służby Więziennej, 

– okręgowe inspektoraty Ssłużby Wwięziennej, 

– zakłady karne i areszty śledcze, 

– ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Ssłużby Wwięziennej. 

■ Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi 

kieruje Dyrektor Generalny Służby Więziennej podległy Mministrowi Ssprawiedliwości. 

 

 

Wydaje się, że zasadne byłoby ograniczenie możliwości bezustawowego zlecania zadań tylko 

do jednostek znajdujących się w jednej strukturze organizacyjnej. W analizowanym 

przypadku chodzi o tzw. strukturę resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie rozwiązanie 

nie w pełni realizuje przesłanki wynikające z orzeczenia Teckal, jednak stanowi wyraźne 

nawiązanie do niego.  

Orzeczenie to dopuszcza powierzanie zadań odrębnym osobom prawnym ściśle podlegającym 

zamawiającemu. Wydaje się zatem, że jedną z podstaw tego wyłączenia jest uwzględnienie 

celu pewnych rozwiązań organizacyjnych. Skoro zamawiający tworzy inną jednostkę 

organizacyjną w ściśle określonym celu i ściśle jej podległą, to nie należy takiej 

nowoutworzonej osoby traktować na równi z każdym innym podmiotem gospodarczym. 

Wyłącznym celem takiego nowego i podległego podmiotu jest współpraca z zamawiającym  

i po to właśnie ten podmiot został utworzony, aby wykonywał zadania zamawiającego, które 

w przeciwnym razie zamawiający musiałby wykonywać samodzielnie lub poprzez udzielanie 

zamówień.  

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w tzw. resorcie ministerstwa. Jednostki podległe 

Mministrowi Ssprawiedliwości, powoływane przez niego i realizujące jego zadania tworzą 

pewien system organizacyjny podległy ministrowi. Stąd bliska współpraca tych jednostek jest 

jak najbardziej pożądana, a zatem zasadne jest jej ułatwienie, tak aby działania tych jednostek 

wzajemnie się uzupełniały, co prowadzić powinno do efektywnego funkcjonowania całego 

resortu i efektywnego wykonywania zadań Mministra Ssprawiedliwości.  
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Za jednostki resortu sprawiedliwości należy uznać w szczególności jednostki prokuratury, 

Ssłużby Wwięziennej oraz sądy powszechne i tworzone przy tych jednostkach gospodarstwa 

pomocnicze. Dopuszczenie do bezustawowego powierzania zadań pomiędzy tymi 

jednostkami należy uznać zarówno za zgodne z prawem krajowym oraz europejskim, 

 jak i celowe merytorycznie. 


