
P rzepisy okreÊlajà cechy charakterystyczne pod-
miotów, które podlegajà pod re˝im procedur
udzielania zamówieƒ publicznych. Dotychcza-

sowa ustawa1 obowiàzujàca, co do zasady, w odnie-
sieniu do post´powaƒ wszcz´tych do dnia 31.12.2020
r. – katalog zamawiajàcych okreÊla w jednym przepi-
sie, tj. w art. 3 Pzp.

Natomiast, nowa ustawa2 obowiàzujàca, co do zasady,
w odniesieniu do post´powaƒ wszcz´tych od dnia
01.01.2021 r. – wyodr´bnia trzy przepisy okreÊlajàce
podmioty zobowiàzane do stosowania procedur za-
mówieniowych (tj. art. 4, 5 i 6 nowego Pzp).

Wprowadzono nast´pujàcy podzia∏ podmiotów
obowiàzanych do stosowania procedur zamówie-
niowych:

1. zamawiajàcych publicznych (art. 4),
2. zamawiajàcych sektorowych (art. 5) oraz
3. zamawiajàcych subsydiowanych (art. 6).

Zwi´kszenie iloÊci norm mo˝e sprawiaç wra˝enie, ˝e
katalog podmiotów zobowiàzanych do stosowania
przepisów o zamówieniach publicznych znacznie si´
poszerzy∏. Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e g∏ówna
myÊl przewodnia jaka przyÊwieca∏a opracowaniu no-
wego Pzp, to uproszczenie regulacji. Ta idea zosta∏a za-
chowana w zakresie uporzàdkowania katalogu zama-
wiajàcych, poprzez wprowadzenie jasnej kwalifikacji
trzech rodzajów podmiotów zamawiajàcych (a co za
tym idzie – trzech odr´bnych przepisów odnoszàcych
si´ do ka˝dej kategorii zamawiajàcych osobno).

I. Zamawiajàcy publiczni

Kràg zamawiajàcych publicznych zosta∏ okreÊlony
w art. 4 nowego Pzp. Ich klasyfikacja nie uleg∏a zmia-
nie wzgl´dem obecnie obowiàzujàcych odpowiedni-
ków, tj. art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Pzp. Zamawiajàcy pu-
bliczni to podmioty mieszczàce si´ w zakresie defini-
cji „instytucji zamawiajàcych” w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 1 dyrektyw klasycznej3.

art. 4

Zamawiajàcych publicznych mo˝na podzieliç na na-
st´pujàce podkategorie:

1. jednostki sektora finansów publicznych;
2. paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajà-

ce osobowoÊci prawnej (inne ni˝ jednostki sektora
finansów publicznych);

3. osoby prawne (inne ni˝ jednostki sektora finan-
sów publicznych) – utworzone w celu zaspokaja-
nia potrzeb o charakterze powszechnym, niemajà-
cych charakteru przemys∏owego ani handlowego;

4. zwiàzki podmiotów, o których mowa we wszyst-
kich powy˝szych punktach – o ile takie zwiàzki
wyst´pujà.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH LUB ICH ZWIÑZKI

Do najwi´kszej grupy zamawiajàcych publicznych za-
licza si´ jednostki sektora finansów publicznych (art.
4 pkt 1 nowego Pzp, odpowiednik obecnie obowiàzu-
jàcego art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp).

Do okreÊlenia czy dany podmiot nale˝y do sek-
tora finansów publicznych punkt wyjÊcia stanowi
ustawa o finansach publicznych4. Przepisy wska-
zanej ustawy, w zakresie podmiotowym nie zmie-
ni∏y si´ – wobec czego, modyfikacji nie uleg∏ rów-
nie˝ katalog zamawiajàcych, którzy nale˝à do
sektora finansów publicznych.

art. 4 pkt 1

Zakres podmiotowy nowego Pzp.
Kogo dotyczy nowa ustawa?

AGNIESZKA ZABOROWSKA
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1 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: „Pzp”.
2 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówieƒ publicznych (Dz.
U. poz. 2019 r.), dalej: „nowe Pzp”.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia
26.02.2014 r. w sprawie zamówieƒ publicznych, uchylajàca dyrek-
tyw´ 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, ze zm.).
4 Ustawa z dnia z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze
zm.).
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B´dà to zatem:

1. organy w∏adzy publicznej, w tym organy admini-
stracji rzàdowej, organy kontroli paƒstwowej5

i ochrony prawa oraz sàdy i trybuna∏y, czyli: Sejm,
Senat, Prezydenta RP, Rada Ministrów, Prezes Ra-
dy Ministrów, ministrowie kierujàcy poszczególny-
mi resortami, kierownicy urz´dów centralnych,
wojewodowie, organy rzàdowej administracji tere-
nowej, NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji, Trybuna∏ Konstytu-
cyjny, Trybuna∏ Stanu, Sàd Najwy˝szy, sàdy po-
wszechne, administracyjne oraz wojskowe;

2. jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich
zwiàzki (zwiàzki metropolitarne), do których nale-
˝à: gminy, powiaty, województwa, a tak˝e zwiàzki
mi´dzygminne i zwiàzki powiatów, które posiada-
jà osobowoÊç prawnà;

3. jednostki bud˝etowe, takie jak np.: urz´dy admini-
stracji paƒstwowej, urz´dy administracji samorzà-
dowej, prokuratury, jednostki policyjne i wojskowe;

4. samorzàdowe zak∏ady bud˝etowe powo∏ane przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego w celu wyko-
nania wy∏àcznie zadaƒ w∏asnych gminy, powiatu
lub województwa w zakresie: gospodarki mieszka-
niowej i lokali u˝ytkowych, dróg, ulic, mostów, pla-
ców oraz organizacji ruchu drogowego, wodocià-
gów i zaopatrzenia w wod´, kanalizacji i Êcieków
komunalnych, utrzymania czystoÊci oraz urzàdzeƒ
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energi´ elek-
trycznà i cieplnà oraz gaz, lokalnego transportu
zbiorowego, targowisk, zieleni gminnej, kultury fi-
zycznej i sportu, pomocy spo∏ecznej, reintegracji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych, utrzymywa-
nia ró˝nych gatunków zwierzàt, a tak˝e cmentarzy;

5. agencje wykonawcze, do których przyk∏adowo za-
liczamy: Agencje Mienia Wojskowego, Agencje Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencje
Rezerw Materia∏owych, Centralny OÊrodek Bada-
nia Odmian RoÊlin Uprawnych, Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa, Narodowe Centrum Badaƒ
i Rozwoje, Narodowe Centrum Nauki, Polska
Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci;

6. instytucje gospodarki bud˝etowej; wed∏ug ustawy
bud˝etowej – w 2018 r. taki status posiada∏y:
m.in.: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezydenta RP,
Centrum Zakupów dla Sàdownictwa, Centrum
Obs∏ugi Administracji Rzàdowej, Centralny OÊro-
dek Informatyki, Centrum Badaƒ i Edukacji Staty-
stycznej GUS;

7. paƒstwowe fundusze celowe, np. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej;

8. ZUS i zarzàdzane przez niego fundusze oraz KRUS
i fundusze zarzàdzane przez Prezesa KRUS;

9. NFZ;
10.samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej;
11.uczelnie publiczne;
12.Polska Akademia Nauk i tworzone przez nià jed-

nostki organizacyjne;
13.paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury, np.:

teatry, opery, muzea, biblioteki, domy kultury;
14. inne paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne

utworzone w celu wykonywania zadaƒ publicz-
nych, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw, instytutów
badawczych, instytutów dzia∏ajàcych w ramach
Sieci Badawczej ¸ukasiewicz, banków oraz spó∏ek
prawa handlowego. Przyk∏adowo – Polska Organi-
zacja Turystyczna.

PA¡STWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NIEPOSIADAJÑCE OSOBOWOÂCI PRAWNEJ
LUB ICH ZWIÑZKI

W kr´gu zamawiajàcych publicznych mieszczà si´
paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej – inne ni˝ nale˝àce do sektora fi-
nansów publicznych. Brzmienie art. 4 pkt 2 nowego
Pzp jest to˝same z obecnie obowiàzujàcà normà art. 3
ust. 1 pkt 2 Pzp.

Paƒstwowa jednostka prawna nieposiadajàca osobo-
woÊci prawnej powo∏ana jest przez w∏adz´ rzàdowà
dla realizacji zadaƒ paƒstwa i ca∏kowicie utrzymywa-
na z jego bud˝etu (niedotowana lub dotowana cz´-
Êciowo z okreÊlonej cz´Êci bud˝etu paƒstwa). Przyk∏a-
dem b´dzie Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne „Lasy
Paƒstwowe”.

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO
LUB ICH ZWIÑZKI

Kolejna podkategoria zamawiajàcych publicznych zo-
sta∏a wskazana w art. 4 pkt 3 nowego Pzp. Sà to osoby
prawne (inne ni˝ nale˝àce do sektora finansów publicz-
nych) utworzone w szczególnym celu zaspokajania po-
trzeb o charakterze powszechnym niemajàcych charak-
teru przemys∏owego ani handlowego – je˝eli podmioty,
o których mowa w tym przepisie oraz w art. 4 pkt 1 i 2
nowego Pzp, pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio
lub poÊrednio przez inny podmiot: a) finansujà je w po-

art. 4 pkt 3

art. 4 pkt 2

5 W artykule przywo∏ano jedynie konstytucyjne organy kontroli.
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nad 50%, lub b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo
akcji, lub c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajà-
cym, lub d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy
sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego.
W obecnie obowiàzujàcym odpowiedniku (tj. art. 3 ust.
1 pkt 3 Pzp) ustawodawca wprowadzi∏ dodatkowy wy-
móg, zgodnie z którym dany podmiot b´dzie zamawia-
jàcym, o ile nie dzia∏a w zwyk∏ych warunkach rynko-
wych, a jego celem nie jest wypracowanie zysku oraz
nie ponosi on strat wynikajàcych z prowadzenia dzia∏al-
noÊci. Zgodnie z opinià UZP6 nie nale˝a∏o tego wymogu
traktowaç jako odr´bnej przes∏anki ustawowej, tylko
przez jego pryzmat interpretowaç przes∏ank´ realizacji
przez podmiot „potrzeb o charakterze powszechnym
niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowe-
go”. W praktyce wskazany wymóg sprawia∏ wiele pro-
blemów interpretacyjnych, stàd te˝ powy˝sze zastrze˝e-
nie nie znalaz∏o si´ w nowym Pzp.

Przyk∏adowo instytucjami prawa publicznego sà: in-
stytuty badawcze, paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝y-
tecznoÊci publicznej takiej jak np.: Poczta Polska.

II. Zamawiajàcy sektorowi
Zamawiajàcy sektorowi obj´ci regulacjà nowego Pzp
zostali okreÊleni w art. 5 nowego Pzp. Krajowi zama-
wiajàcy sektorowi odpowiadajà podmiotom zamawia-
jàcym w rozumieniu art. 4 dyrektywy sektorowej7.

Regulacja art. 5 nowego Pzp nie ma identycznego
brzmienia, jak obecnie obowiàzujàcy art. 3 ust. 1
pkt 4 Pzp – jednak˝e sens obu regulacji pozostaje
ten sam. Powy˝sze zdecydowanie przyczyni si´
do poprawnej weryfikacji czy na gruncie nowego
Pzp dotychczasowi zamawiajàcy sektorowi nadal
podlegajà pod re˝im zamówieƒ publicznych.

Przepisy art. 5 nowego Pzp – poprzez wyodr´bnienie
punktów i podzia∏ treÊci przepisu – jest bardziej kla-
rowny ni˝ dotychczasowa regulacja. Przepisy nowego
Pzp, podobnie jak Pzp, stosuje si´ do zamawiajàcych
sektorowych, którymi sà:

1. zamawiajàcy publiczni w zakresie, w jakim wyko-
nujà jeden z rodzajów dzia∏alnoÊci sektorowej,
której zakresy zosta∏y wskazane w art. 5 ust. 4 no-
wego Pzp;

2. inne podmioty, ni˝ okreÊlone w pkt 1 powy˝ej, któ-
re wykonujà jeden z rodzajów dzia∏alnoÊci sektoro-
wej, oraz na których zamawiajàcy publiczni, poje-
dynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio
przez inny podmiot wywierajà dominujàcy wp∏yw,
w szczególnoÊci: posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów

art. 5

albo akcji lub posiadajà ponad po∏ow´ g∏osów wy-
nikajàcych z udzia∏ów albo akcji, lub majà prawo
do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu
nadzorczego lub zarzàdzajàcego;

3. inne podmioty, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2 powy˝ej,
które wykonujà jeden z rodzajów dzia∏alnoÊci sek-
torowej, je˝eli dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana na
podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych (de-
finicja wskazana w art. 7 ust. 2 nowego Pzp).

DZIA¸ALNOÂå SEKTOROWA

Zamawiajàcy sektorowi, odmiennie ni˝ zamawiajàcy
publiczni, sà wyodr´bnieni nie tylko ze wzgl´du na
kryteria podmiotowe, ale równie˝ ze wzgl´du na kry-
terium przedmiotowe – prowadzenie dzia∏alnoÊci
w ÊciÊle okreÊlonych w nowym Pzp – sektorach go-
spodarczych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowego Pzp:

zakres dzia∏alnoÊci sektorowej zosta∏ okreÊlony
w nowym Pzp na wzór przepisów art. 7–14 dyrek-
tywy sektorowej, ∏àcznie z w∏àczeniami dotyczà-
cymi prowadzenia dzia∏alnoÊci sektorowej jako
dzia∏alnoÊci ubocznej. Inaczej ni˝ dotychczas wy-
∏àczenia te, w Êlad za prawem europejskim, b´dà
dotyczy∏y jedynie zamawiajàcych sektorowych
nieb´dàcych zamawiajàcymi publicznymi.

Ramy niniejszego artyku∏u nie pozwalajà na szczegó-
∏owe omówienie zakresu dzia∏alnoÊci sektorowej,
w tym miejscu mo˝liwe jest jedynie has∏owe wskaza-
nie, ˝e zgodnie z nowym Pzp z dzia∏alnoÊcià sektoro-
wà zwiàzane sà nast´pujàce bran˝e: gospodarki wod-
nej, energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej, trans-
portu publicznego, portów, przystani i portów lotni-
czych, us∏ug pocztowych, wydobycia paliw.

PRAWA SZCZEGÓLNE LUB WY¸ÑCZNE

Definicja praw szczególnych lub wy∏àczanych w rozu-
mieniu art. 5 ust. 2 nowego Pzp nie uleg∏a zmianie
wzgl´dem odpowiednika z art. 3 ust. 2 Pzp.

art. 5 ust. 2

art. 5 ust. 4

A G N I E S Z K A Z A B O R O W S K A

6 èród∏o: www.uzp.gov.pl, dost´p: 11.02.2020 r.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia
26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia-
∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i us∏ug pocztowych, uchylajàca dyrektyw´ 2004/17/WE (Dz. Urz.
UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, ze zm.).
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AGNIESZKA ZABOROWSKA
Adwokat, za∏o˝yciel Kancelarii
AdwokackiejZaborowska.
Specjalizujàcasi´ wprocesie udzielania
i realizacji zamówieƒ publicznych,
g∏ównie wzakresie takichbran˝ jak:
budownictwo, IT, energetyka, sektor

medyczny oraz edukacja.Ekspertwzakresiewarunków
kontraktowychFIDIC. Autorkawielu publikacji dotyczàcych
zamówieƒ publicznych.

Poj´cie praw wy∏àcznych nale˝y interpretowaç
w Êwietle przepisów prawa unijnego i ich dotych-
czasowej wyk∏adni (nale˝y przy tym pami´taç
o treÊci art. 4 dyrektywy sektorowej).

Zgodnie ze wskazanymi normami prawa szczególne
lub wy∏àczne to prawa przyznane w drodze ustawy
lub decyzji administracyjnej, polegajàce na zastrze˝e-
niu wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci dla jednego
lub wi´kszej liczby podmiotów, wywierajàce istotny
wp∏yw na mo˝liwoÊç wykonywania tej dzia∏alnoÊci
przez inne podmioty. Sà to prawa zwiàzane z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci reglamentowanej przez paƒ-
stwo, np. wymagajàce uzyskania koncesji udzielanej
przez w∏aÊciwego ministra.

Prawem szczególnym lub wy∏àcznym nie b´dzie pra-
wo przyznane w drodze og∏oszonego publicznie post´-
powania na podstawie obiektywnych i niedyskrymi-
nujàcych kryteriów, w szczególnoÊci post´powania:

1. obejmujàcego og∏oszenie o zamówieniu lub wsz-
cz´cie post´powania o udzielenie koncesji na robo-
ty budowlane lub us∏ugi;

2. prowadzonego na podstawie przepisów og∏oszo-
nych w obwieszczeniu Prezesa UZP w Dz.U. Rze-
czypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

III. Zamawiajàcy subsydiowani
Jako trzecià kategori´ zamawiajàcych ustawodawca
wyodr´bni∏: zamawiajàcych subsydiowanych. Ta gru-
pa zamawiajàcych zosta∏a scharakteryzowana w art. 6
nowego Pzp. Obecnie cechy charakterystyczne tego
zamawiajàcego sà okreÊlone w art. 3 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Identyczne brzmienie Pzp i nowego Pzp powodu-
je, i˝ wszelkie dotychczasowe interpretacje oraz
orzeczenia dotyczàce kwalifikacji zamawiajàcych
subsydiowanych pozostajà aktualne.8

Wed∏ug obu regulacji – zamawiajàcy subsydiowani to
podmioty inne ni˝ zamawiajàcy publiczni lub sektoro-
wi. Ponadto, ˝eby zakwalifikowaç dany podmiot jako
zamawiajàcego subsydiarnego, który jest zobowiàza-
ny do stosowania nowego Pzp muszà zostaç spe∏nio-
ne kumulatywnie trzy poni˝sze warunki, tj.:

1. ponad 50% wartoÊci udzielanego przez ten pod-
miot zamówienia jest finansowane ze Êrodków pu-
blicznych lub zamawiajàcych klasycznych i zama-
wiajàcych sektorowych;

2. wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza
progi unijne;

art. 6

3. przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane
w zakresie in˝ynierii làdowej lub wodnej okreÊlo-
ne w za∏àczniku II do dyrektywy klasycznej, budo-
wy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych
lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, szkó∏
wy˝szych lub wykorzystywanych przez admini-
stracj´ publicznà lub us∏ugi zwiàzane z takimi ro-
botami budowlanymi.

Kràg zamawiajàcych od 01.01.2021 r.
Przepisy nowego Pzp nie prowadzà do modyfikacji
podmiotowego zakresu re˝imu zamówieƒ publicz-
nych – wyjàtkiem jest nowa formu∏a w∏àczeƒ z zakre-
su dzia∏alnoÊci sektorowej. Mo˝na przyjàç zasad´, ˝e
je˝eli dany podmiot dotychczas by∏ zobowiàzany do
stosowania prawa zamówieƒ publicznych – to na
gruncie nowego Pzp – nadal takim podmiotem pozo-
stanie. Wyjàtkiem mogà byç podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç sektorowà.

Mimo generalnej regu∏y, i˝ po dniu 01.01.2021 r. kràg
dotychczasowych zamawiajàcych nie ulegnie zmianie
to – przed tà datà – ka˝dy z podmiotów dotychczas zo-
bowiàzanych do stosowania prawa zamówieƒ pu-
blicznych powinien zweryfikowaç, czy podlega pod
rygor nowego Pzp, w szczególnoÊci dotyczy to zama-
wiajàcych prowadzàcych dzia∏alnoÊç sektorowà. Je˝e-
li zaistnieje taka potrzeba to równie˝ nale˝y dokonaç
modyfikacji wewn´trznych dokumentów, w którzy
przywo∏ywano status zamawiajàcego w oparciu o do-
tychczasowe przepisy Pzp.

8 Przyk∏adowo aktualne pozostajà opinie UZP: „Obowiàzek stoso-
wania ustawy Prawo zamówieƒ publicznych przez fundacje oraz
stowarzyszenia – stosowanie ustawy Prawo zamówieƒ publicz-
nych na postawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5”, êród∏o:
www.uzp.gov.pl, dost´p: 11.02.2020 r. oraz „Finansowanie zamó-
wieƒ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówieƒ pu-
blicznych”, êród∏o: www.uzp.gov.pl, dost´p: 11.02.2020 r.




