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Zamówienie in house – krok po kroku 
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Powierzenie w trybie in house – wyzwanie?    
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• „przygotowanie” spółki 

• parametryzacja usługi (OPZ) 

• przygotowanie umowy 

• przejście przez procedurę @ 

Pzp 
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• kalkulacja rekompensaty 

• przygotowanie infrastruktury 

księgowej 

• audyt rekompensaty 

Udzielenie zamówienia in house nie jest trudne, ale wymaga rzetelnego 

przygotowania ze strony: 

• prawnej i 

• ekonomiczno-finansowej 
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In house w gospodarce komunalnej 

zadania własne 

UOIG 

 

podmiot 
zewnętrzny 

np. Pzp, koncesja, PTZ  

spółka komunalna 

JST samodzielnie 
np. zakład budżetowy, 
jednostka budżetowa 

jednostka 
samorządu 

terytorialnego 
(JST) 

usługi 
użyteczności 

publicznej 

wg reguł konkurencji 

podmiot wewnętrzny 
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Ewolucja in house – od Doktryny Teckal do ustawy Pzp  

Doktryna Teckal 

Podmiot wewnętrzny to spółka: 

• w stosunku do której JST posiada uprawnienia podobne 
do uprawnień przysługujących JST wobec jej własnych 
wydziałów, 

• która wykonuje istotną część działalności na rzecz JST, 

• nie posiada udziału kapitału prywatnego. 
 
 

Ustawa Pzp 

Cel: 

• transpozycja Dyrektywy 2014/24/UE 

• doprecyzowanie kryteriów podmiotu wewnętrznego 
(art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp), 

• in house jako zamówienie publiczne z wolnej ręki. 

 

Dyrektywa 
2014/24/UE  

Cel: 

• Ujednolicenie prawa i praktyki w UE, 

• Wyeliminowanie rozbieżności w orzecznictwie, 

• in house poza zamówieniami publicznymi. 
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Nadzór nad in house na gruncie ustawy Pzp  

 

 

– zakazać zawarcia umowy, a wypadku jej zawarcia wezwać 
do wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy 

• Nadzór nad in house (art. 144b ustawy Pzp) - organ nadzoru może: 

– zakazać zawarcia umowy do czasu wyjaśnienia – nie dłużej niż 
na 21 dni 

– wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, jeżeli 
zamawiający nie zastosuje się do wezwania 

• Możliwość zaskarżenia decyzji o in house w drodze odwołania   
 (art. 180 i nast. ustawy Pzp) 
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In house – model podstawowy  
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Zamawiający (JST) 

Spółka komunalna 

Kontrola podobna do 
kontroli sprawowanej 
przez zamawiającego 
(JST) nad jego własnymi 
jednostkami 

ponad 90% 
działalności 
wykonawcy na 
rzecz 
zamawiającego 
(JST) - przychód 

brak bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego  
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Obliczenie procentu działalności w ramach kryterium gospodarczego  

90 % działalności w ramach zadań powierzonych 

średni przychód osiągnięty przez 
osobę prawną lub zamawiającego w 

odniesieniu do usług, dostaw lub 
robót budowlanych za 3 lata 

poprzedzające udzielenie zamówienia 

wiarygodne prognozy handlowe 

a jeżeli dane są 
niedostępne, lub 
nieadekwatne: 

• wyrok KIO z dnia 7 lutego 2017 r. sygn. akt KIO/96/17  
₋ szeroka interpretacja „reorganizacji” działalności 
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Zamówienia in house na gruncie ustawy Pzp  

In house dopuszczalny, jeżeli w kontrolowanej osobie prawnej: 

• brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - za wyjątkiem: 

– wyłonionego w trybie PPP 

– pracowników reprezentujących do 15% kapitału i nie więcej niż 
15% głosów 

 • w wypadku pojawienia się - po udzielenia zamówienia  
in house – innego kapitału prywatnego: 

– umowa wygasa z upływem 3 miesięcy 

 

Ograniczenie podwykonawstwa (art. 36a ust. 2a ustawy Pzp) 

– podmiot wewnętrzny – kluczowe części zamówienia 
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ogłoszenie o 
zawarciu umowy 

BIP 

zawarcie umowy 
wykonawczej 

ogłoszenie o 
zamiarze in house  

BIP 

oświadczenia / 
JEDZ 

negocjacje 

dobrowolna 
przejrzystość  

ex ante 

zawiadomienie 
Prezesa UZP 

zaproszenie do 
negocjacji 

uzasadnienie 
prawne + 
faktyczne 

Procedura udzielenia zamówienia in house 

szacowanie 
wartości /  
kalkulacja 

rekompensaty 

! 
OPZ / 

zdefiniowanie 
UOIG 
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Dziękuję. 
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Prelegent  

 

 Prawnik, zajmujący się doradztwem gospodarczym 

 Specjalista z zakresu prawa gospodarczego zarówno 
prywatnego jak i publicznego  

 Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych 

 Doradzał podmiotom zarówno sektora publicznego jak i 
prywatnego w kwestiach związanych z realizacją zadań 
publicznych oraz gospodarki komunalnej 

 Uczestniczył w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji 
spółek Skarbu Państwa 

 Prowadził szereg szkoleń z zakresu prawa zamówień 
publicznych 

adw. Jakub Miziołek  

Grupa4Legal 
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