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STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 
w sprawie projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych 
 

Odpowiadając na pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii DGE-1.0210.7.2018. AJ IK- 

749025 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: PIIT) stwier-

dza, co następuje: 

Art. 7 ust. 2 projektu ustawy stanowi, iż „Minister właściwy do spraw gospodarki może, 

w drodze porozumienia, powierzyć instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej: Łuka-

siewicz, o której mowa w ustawie z dnia ........2018 r. ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz 

(Dz.U. z 2018 r. poz.___ ), realizację niektórych zadań wynikających pełnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL, mając 

na uwadze zakres działalności tego instytutu i zapewnienie efektywnego fakturowania elek-

tronicznego w zamówieniach publicznych.”. 

Pełnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej 

w ramach OpenPEPPOL (niezależnie, od tego co się pod tą rolą kryje) nie jest w żadnym stopniu 

związane z działalnością któregokolwiek z istniejących obecnie instytutów. Nie można oczywi-

ście wykluczyć, że któryś z nich zmieni swój statut by dostosować się do nowej okazji bizneso-

wej, lub powstanie nowy „specjalny” instytut, tym bardziej, że uzyskanie zlecenia polega na 

„powierzeniu w drodze porozumienia”, co wyklucza tryb konkurencyjny.  

W opinii PIIT zapis art. 7 ust. 2 jest niestety kolejnym zapisem polskiego prawa niezgod-

nym z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (dalej: Dyrektywa) z dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, a także 

stanowi odstępstwo od  zasad wynikających z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Usługi związane z pełnieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jed-

nostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL nie mieszczą się w wyłączeniach przewidzianych 

w sekcji 3 „Wyłączenia” Dyrektywy. Tym samym postanowienie o możliwości zlecania tych 

usług wskazanemu z nazwy wykonawcy w drodze porozumienia (a nie zamówienia publicz-

nego) jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Wprowadzenie przedmiotowego przepisu jest ponadto niezgodne z zasadą nieograni-

czania działalności gospodarczej wyrażoną w art. 22 Konstytucji. Nie można w tym przypadku 

mówić o istnieniu ważnego interesu publicznego, który może stanowić jedyną podstawę do 

odstąpienia od tej zasady. W projekcie wskazuje się konkretnego wykonawcę usług ogranicza-
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jąc tym samym prawo innych usługodawców do uzyskanie zamówienia. W tym miejscu wyra-

żamy zdziwienie, że ministerstwo, które w swojej nazwie ma wpisaną przedsiębiorczość pro-

ponuje zapisy, które wykluczają konkurencję. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że projekt powołuje się na ustawę, której nie ma. 

Założenie, że zostaje ona opublikowana przed rozpoczęciem prac nad przedmiotową ustawą 

może okazać się zbyt optymistyczne. 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] stoi na stanowisku, że wykreślenie z 

projektu ustawy art. 7 ust, 2 i 3 jest konieczne dla zachowania zgodności proponowanej 

ustawy z prawem europejskim i zasadą określoną w art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej.  

Stanowisko w podobnej sprawie zajął Trybunał Sprawiedliwości UE wydając wyrok z 

dnia 20 marca 2018 r.  w sprawie C‑ 187/16. W wyroku stwierdzono, że udzielając usług, bez 

przeprowadzenia przetargu na poziomie Unii Europejskiej, i utrzymując w mocy przepisy kra-

jowe przewidujące obowiązek udzielania przez instytucje zamawiające zamówień na te usługi 

bezpośrednio określonemu podmiotowi, państwo członkowskie uchybia zobowiązaniom, 

które na nim ciążą na mocy art. 49 i 56 TFUE oraz art. 4 i 8 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 

18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 

na usługi (Dz.U. 1992, L 209, s. 1) w związku z artykułami 11-37 tej dyrektywy oraz art. 14 i 20 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 

i usługi (Dz.U. 2004, L 134, s. 114) w związku z artykułami 23–55 tej dyrektywy. 

Uwzględniając niekwestionowane pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej, w krajo-

wych porządkach prawnych oraz wyższość ustawy zasadniczej nad innymi krajowymi aktami 

prawnymi - stanowisko wyrażone przez PIIT jest w pełni zasadne. 


