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Jaki byłby najlepszy sposób  
na wdrożenie nowych dyrektyw  
do polskiego porządku prawnego?

Przez pojęcie „wdrożenie dyrektyw unijnych” należy 
rozumieć wprowadzenie rozwiązań w nich zawartych 
do polskiego systemu prawnego, przy uwzględnie-
niu specyfiki tego systemu oraz jego uwarunkowań 
społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi więc o proste 
przepisanie postanowień z dyrektyw, lecz o twórcze ich 
przeniesienie na polski grunt. I to jest właśnie najtrud-
niejszy element adaptacji przepisów unijnych, gdyż 
wymaga dobrej znajomości ich treści, ale także dużego 
doświadczenia w stosowaniu pzp. Dlatego prace nad 
wdrożeniem dyrektyw powinny przebiegać w spokoju 
i bez pośpiechu, a uczestniczyć w nich powinny kom-
petentne osoby.
Sam sposób wdrożenia dyrektyw jest tak naprawdę 
sprawą drugorzędną. Z pewnością jednak powinien 
uwzględniać nie tyle samą treść dyrektyw, co przede 
wszystkim stan polskiego prawa w danym zakresie. 
A stan ten wskazuje, że najwłaściwszym sposobem 
na wdrożenie dyrektyw jest przygotowanie nowej 
ustawy, całościowo regulującej problematykę zamó-
wień publicznych, ale jednocześnie niedublującej 
dobrych rozwiązań prawnych uregulowanych w in-
nych ustawach.
Prawo zamówień publicznych zmieniane było już kil-
kadziesiąt razy, w tym kilkakrotnie w sposób znaczący. 
Obecnie jest mało przejrzyste, traci spójność, staje się 
coraz bardziej kazuistyczne. Kolejna poważna jego 
zmiana może mu tylko zaszkodzić. Dlatego jakąkolwiek 
nowelizację trudno będzie uznać za wdrożenie nowych 
dyrektyw. Co prawda najważniejsze ich postanowienia 
zapewne znajdą się w takim przypadku w „odnowionej” 
ustawie, ale prawo takie nie będzie tworzyć nowoczes-
nego systemu zamówień publicznych, co jest motywem 
przewodnim nowych dyrektyw. n

18 kwietnia 2016 r. upływa termin implementacji 
dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ich 
niewdrożenie w terminie może skutkować karą finan-
sową lub spowodować, że polskie przepisy w zakre-
sie, w którym są niezgodne z prawem UE, nie będą 
mogły stanowić podstawy wydatkowania środków 
z budżetu Unii.
Czas, który pozostał, musi być więc wykorzystany 
na to, by dyrektywy wdrożyć. Zgodnie z art. 288 
TFUE dyrektywa jest wdrażana co do celu, który ma 
być osiągnięty. Nie wymaga więc literalnego odwzo-
rowania w prawie krajowym, lecz powinna realizować 
cele dyrektywy z zachowaniem spójności i trwałości 
krajowych rozwiązań prawnych. Może także pomijać 
regulacje, których wprowadzenie ustawodawca euro-
pejski pozostawił decyzji państw członkowskich.
Dziś, gdy czasu pozostało niewiele, należy skoncen-
trować się na wprowadzeniu tylko przepisów bez-
względnie wiążących przez nowelizację obowiązującej 
ustawy. Nowy akt prawny, respektujący zasady przy-
zwoitej legislacji, konsultacji społecznych, komplekso-
wości regulacji i uwzględniający fakultatywne przepi-
sy dyrektyw, powinien być przedmiotem prac do roku 
2018, kiedy to mija czas na wdrożenie elektronizacji 
zamówień. Tylko takie rozwiązanie pozwoli uniknąć 
błędów wynikających z pośpiechu i wadliwego wdro-
żenia, skutkiem czego te przepisy dyrektywy, które 
są wystarczająco jednoznaczne, będą (jak wskazuje 
TSUE) stosowane bezpośrednio. Wykonawcy będą 
mogli domagać się respektowania ich przez zamawia-
jących. Zamawiający jednak nie mają analogicznej 
swobody. Reprezentując państwo, nie mogą przeciw 
innym podmiotom wykorzystywać skutków zanie-
chań we wdrożeniu prawa UE.  n
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