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P rawo unijne (prawo traktato-
we, dyrektywy, rozporządze-
nia, decyzje) jest integralną 

częścią systemów prawnych państw 
członkowskich1. Akces do  Unii Eu-
ropejskiej powoduje, że  jej system 
prawny staje  się systemem własnym 
przystępującego państwa. Z kolei kra-
jowy porządek prawny staje się polem 
działania wielu podmiotów w zakresie 
tworzenia i  stosowania prawa, jego 
wykładni oraz kształtowania praktyki 
obrotu przez rozstrzygnięcia Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(dalej: TSUE).

Regulacje unijne
Unijne prawo zamówień publicznych 
to  przede wszystkim zbiory dyrek-
tyw, które państwa członkowskie 
zobowiązane są wdrożyć do swojego 
porządku prawnego. W  efekcie im-
plementacji powstaje prawo krajowe 
o unijnym rodowodzie, co pociąga za 
sobą szereg istotnych konsekwencji 
i  wymaga specyficznych zasad i  re-
guł, np. pośredniego i bezpośrednie-
go skutku dyrektyw.

Najważniejszym celem unijnych 
dyrektyw dotyczących prawa zamó-
wień publicznych jest usuwanie barier 
świadczenia usług na rynku wewnętrz-
nym oraz zapewnienie efektywnej 
konkurencji. Dyrektywy wiążą każde 
państwo członkowskie, do którego są 
kierowane. Jednakże, w odniesieniu 
do rezultatu, który ma być osiągnięty, 
pozostawiają organom krajowym swo-
bodę wyboru form i środków (art. 288 
akapit 3 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, dalej: TFUE). Pań-
stwa członkowskie muszą podjąć szereg 
działań, aby wywiązać się z obowiązku 
przeprowadzenia efektywnej imple-
mentacji, przy czym mogą swobodnie 
decydować, które organy są za nią od-
powiedzialne, np. które ministerstwa 
mają przygotować projekt aktu imple-
mentacyjnego. Upływ terminu trans-
pozycyjnego, jakim był np. 20 grudnia 
2009 r. dla dyrektywy 2007/66, oznacza, 
że jej postanowienia powinny oddzia-
ływać w prawie wewnętrznym państwa 
w formie przepisów krajowych.

Metody prawidłowej
implementacji
Prawidłowa implementacja to nie tylko 
stanowienie nowych ustaw. Może  się 
zdarzyć, że  prawo „pisane” realizuje 
wprawdzie cel wspólny z prawem unij-
nym, ale już sposób działania i  skutek 

– czyli stosowanie przez organy krajowe 
– będzie sprzeczny z założeniami.

Trybunał przyjmuje bardzo sze-
rokie rozumienie skutecznej imple-
mentacji jako ogółu czynności, które 
muszą podjąć państwa członkowskie, 
by w wyznaczonym terminie osiągnąć 
rezultat zakładany przez dyrektywę. 
Faza stanowienia prawa krajowego 
to  tylko etap wstępny. Jego kontynu-
acją są  procesy stosowania, kontroli 
i  egzekwowania prawa przez organy 
krajowe, w  głównej mierze sądy, ale 
także inne organy, jak np.  Krajowa 
Izba Odwoławcza.

Państwa członkowskie wybiera-
ją różne metody implementacji dy-
rektyw2, np.  transpozycję dosłowną, 
transpozycję zmierzającą do  faktycz-
nego wdrożenia (za pomocą pojęć zna-
nych już prawu krajowemu) albo też 
inną formę mieszaną. Każda metoda 
ma swoje zalety i wady.

n	 	Wyrok	TSUE	z	28	lutego	1991	r.	
w	sprawie	131/88	Komisja	prze-
ciwko	Niemcom
Zgodnie z  orzecznictwem TSUE 

transpozycja nie  wymaga dosłowne-
go przeniesienia przepisów dyrektywy 
do prawa krajowego. W pewnych przy-
padkach wystarczający jest sam „kon-
tekst prawny”, czyli istniejące w  da-
nym państwie przepisy krajowe, pod 

Krajowe prawo zamówień publicznych nie może prawidłowo funkcjonować 
bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie próby rozdzielania czy też przeciwsta-
wiania sobie opisanych zasad są skazane na niepowodzenie.

Unijne	korzenie	pzp
Metody prawidłowej implementacji dyrektyw
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warunkiem że  zapewniają one jasną 
sytuację prawną dla jednostek.

Konsekwencje wadliwej
implementacji
Zdarza  się, że  państwo członkowskie 
nie  dokona implementacji dyrektywy 
we właściwym czasie lub popełni inny 
błąd skutkujący  tym, że  jej postano-
wienia nie  są  odzwierciedlone w  pra-
wie krajowym. Pierwsza sytuacja miała 
miejsce w Polsce w przypadku dyrek-
tywy obronnej, której termin na trans-
ponowanie minął 21  sierpnia 2011  r., 
a  w  prawie krajowym nie  było ciągle 
odpowiednich przepisów.

Po pierwsze, skutkiem tego jest na-
rażenie  się przez państwo na  „kosz-
towne” ryzyko wszczęcia przez Komi-
sję (lub inne państwo członkowskie) 
postępowania w  sprawie naruszenia 
zobowiązań traktatowych, w  tym wy-
padku obowiązków implementacyj-
nych (art. 258 i 259 TFUE).

Po  drugie, istotnym problemem jest 
kwestia pośredniego skutku dyrektywy, 
czyli obowiązku (nie tylko zalecenia) wy-
kładni prawa krajowego zgodnie z  pra-
wem unijnym. Oznacza to, że  prawo 
krajowe należy interpretować „zgodnie” 
z dyrektywą tak, aby rozstrzygnięcie or-
ganów krajowych było jak najbliższe jej 
celowi. W  razie kolizji wyników, do  ja-
kich prowadzi wykładnia przy zastoso-
waniu różnych jej metod, pierwszeństwo 
powinno być zapewnione wykładni 
zgodnej z  prawem unijnym. W  konse-
kwencji obowiązek wykładni prounijnej 
wymusza niekiedy na  organie stosują-
cym prawo swoistą korektę ustawy albo 
wręcz odmowę jej zastosowania.

n	 	Wyrok	TSUE	z	10	kwietnia	
1984	r.	w	sprawie	14/83	
Colson/Kamann
We wskazanej sprawie nie  można 

było zastosować bezpośrednio samej 
dyrektywy. Trybunał stwierdził więc, 
że  wynikający z  dyrektyw obowiązek 
państw członkowskich do  osiągnięcia 
przewidzianego przez nią rezultatu wiąże 

wszystkie organy państw członkowskich, 
łącznie z sądami w ramach ich jurysdyk-
cji. Stosując prawo krajowe, sądy (krajo-
we) zobowiązane są do jego interpretacji 
w  świetle brzmienia i  celów dyrektywy, 
po  to, by  osiągnąć rezultat, o  którym 
mowa w art. 288 akapit 3 TFUE.

n	 	Wyrok	TSUE	z	13	listopada	
1990	r.	w	sprawie	106/89	
Marleasing	SA
Trybunał potwierdził obowią-

zek sądu krajowego, który orzekając 
w  sprawie objętej zakresem zastoso-
wania dyrektywy, musi dokonywać 
wykładni prawa krajowego zgodnie 
z brzmieniem i celem dyrektywy. Pro-
unijna wykładnia ma być dokonywana 
tak dalece, jak to jest możliwe (ang. so 
far as possible), przy czym niedopusz-
czalna jest wykładnia contra legem.

n	 	Wyrok	TSUE	z	4	lipca	2006	r.	
w	sprawie	212/04	Adeneler
Z  kolei w  sprawie 212/04 TSUE 

stwierdził, że  począwszy od  daty wej-
ścia w  życie dyrektywy, sądy państw 
członkowskich zobowiązane są, tak 
dalece, jak jest to  możliwe, do  po-
wstrzymywania się od wykładni prawa 
wewnętrznego w  taki sposób, który 
poważnie zagrażałby – po upływie ter-
minu dla jej transpozycji – osiągnięciu 
określonego w niej rezultatu.

Po  trzecie, pojawia  się tu ważna 
kwestia bezpośredniego skutku dyrek-
tyw, czyli sytuacji, w  której jednostki 
mogą powoływać  się na  bezpośred-
nio skuteczne normy prawa unijnego 
przed sądami krajowymi i  wywodzić 
z  nich swoje prawa. Należy pamiętać, 
że  kwestia bezpośredniej skuteczno-
ści norm dyrektywy powstaje tylko 
w  sytuacji niedopełnienia obowiązku 
implementacji. Jeżeli nastąpiła prawi-
dłowa implementacja, może wystąpić 
jedynie naruszenie przez jednostkę 
norm ustawodawstwa krajowego im-
plementującego dyrektywę.

Możliwość powołania przed sądem 
krajowym przepisu dyrektywy oraz 

powstanie obowiązku sądu krajowego 
do  rozstrzygnięcia sprawy na  podsta-
wie jej przepisu jest możliwe, o  ile ter-
min transpozycji dyrektywy już minął, 
a  przepis dyrektywy spełnia warunki 
testu wynikającego z  orzeczenia TSUE 
z 5  lutego 1963 r. w sprawie 26/62 van 
Gend en Loos, czyli przepis ten musi być 
sformułowany w  sposób jasny, precy-
zyjny, bezwarunkowy, a także nie pozo-
stawiać państwom członkowskim swo-
body w  kwestii przyznania uprawnień 
gwarantowanych jednostkom. Ponadto 
przepis ten może być powoływany jedy-
nie w sporze o charakterze wertykalnym 
między jednostką a  państwem, a  także 
nie może przewidywać dla jednostki do-
datkowych obowiązków.

n	 	Wyrok	TSUE	z	22	czerwca	1989	r.	
w	sprawie	103/88		
Fratelli	Costanzo	SpA
Trybunał stwierdził, że  art.  29 ust.  5 

dyrektywy 71/305 jest bezwarunkowy 
i wystarczająco precyzyjny, aby mógł być 
powoływany w postępowaniu przeciwko 
państwu. Osoba prywatna może dlatego 
powoływać się na ten przepis w postępo-
waniu przed sądem krajowym.

Po czwarte, konsekwencją wadliwej 
implementacji jest też to, że  jednostce 
może przysługiwać wynikające z  pra-
wa unijnego roszczenie odszkodowaw-
cze wobec państwa, jeśli poniosła ona 
szkodę na skutek braku implementacji 
lub jej wadliwości. Muszą tu jednak za-
istnieć specjalne przesłanki:
 1)  dyrektywa ma przyznawać prawa 

jednostce;
 2)  ich treść ma wynikać z dyrektywy;
 3)  musi zaistnieć związek przyczynowy 

między naruszeniem obowiązku im-
plementacji a szkodą jednostki3.

Rola Trybunału
Trybunał wydaje różnego rodzaju 
orzeczenia. W  praktyce największe 
znaczenie mają wyroki w sprawach na-
ruszenia przez państwo obowiązków 
traktatowych (art.  258 i  259 TFUE) 
oraz orzeczenia prejudycjalne/wstępne 
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(art.  267 TFUE). Należy pamiętać, 
że TSUE nie interpretuje prawa krajo-
wego ani nie orzeka o  jego zgodności 
z prawem unijnym. Do oceny zgodno-
ści prawa krajowego z unijnym właści-
wy jest każdy sąd krajowy.

 W  orzeczeniu wstępnym TSUE 
udziela odpowiedzi na pytanie sądu kra-
jowego w konkretnej sprawie. Jego wy-
kładnia prawa unijnego wywiera skutki 
we wszystkich postępowaniach toczą-
cych się przed sądami państw członkow-
skich na podstawie tych samych przepi-
sów unijnych. Orzeczenia TSUE mają 
więc charakter quasi-precedensowy.

n	 	Wyrok	TS	z	13	grudnia	2012	r.	
w	sprawie	465/11		
Forposta	SA
Aktualnym przykładem jest pierw-

sza sprawa TSUE dotycząca polskiego 
prawa zamówień publicznych (da-
lej:  pzp), w  której z  pytaniami preju-
dycjalnymi wystąpiła Krajowa Izba 
Odwoławcza. W  sprawie tej TSUE 
dokonał interpretacji postanowień dy-
rektywy 2004/18. Z  wyroku wynika, 
że art. 24 ust. 1 pkt 1a prawa zamówień 
publicznych w  jego obecnym brzmie-
niu nie da się pogodzić z art. 45 ust. 2 
lit. d dyrektywy 2004/18.

Wydaje się, że kolejne pytanie warto 
byłoby zadać TSUE w kwestii interpre-
tacji postanowień dyrektywy odwo-
ławczej 2007/66, której implementacja 
doprowadziła do wprowadzenia wyso-
kiej opłaty od  skargi do  sądu (art.  34 
ust.  1 ustawy o  kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych)4.

Trybunał często wydaje orzeczenia 
rozstrzygające o  bezpośredniej skutecz-
ności przepisów traktatów, rozporządzeń 
albo bezpośrednio skutecznych przepi-
sów dyrektyw5. Pojawiają się też wyroki 
wyjaśniające treść pojęć w  prawie unij-
nym (np. „podmiot prawa publicznego” 
zdefiniowany autonomicznie w  art.  1 
ust. 9 lit. a, b, c dyrektywy 2004/186).

Inną kwestią, której nie  poświę-
ca  się wystarczającej uwagi, jest auto-
nomiczna wykładnia pojęć zawartych 

w  prawie unijnym, obejmująca także 
sformułowania użyte w  krajowych 
ustawach implementujących. Pojęć 
prawa unijnego nie określa się przy po-
mocy pojęć prawa krajowego. Dlatego 
też pojęcia użyte w dyrektywach nieko-
niecznie mają to samo znaczenie, jakie 
próbuje im przypisać prawo państw 
członkowskich. Wręcz przeciwnie, dy-
rektywa może zawierać sformułowa-
nia (koncepcje), które przyczynią  się 
do  nadania nowego kształtu instytu-
cjom prawa krajowego.

Bywa, że  przepisy krajowe będą-
ce implementacją dyrektyw unijnych 
nie  mogą funkcjonować bez wytycz-
nych interpretacyjnych TSUE. Jednym 
z najbardziej spektakularnych przykła-
dów jest „ramowy” art.  144  pzp mó-
wiący o  zmianach umowy w  sprawie 
zamówienia publicznego. Punktem 
wyjścia przy ocenie, czy zmiana treści 
zawartej umowy jest możliwa z punktu 
widzenia pzp, jest zakwalifikowanie jej 
jako istotnej lub nieistotnej7.

Zamiast podsumowania
Krajowe prawo zamówień publicznych 
nie  może prawidłowo funkcjonować 
bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie 
próby rozdzielania czy też przeciwsta-
wiania sobie opisanych zasad są  ska-
zane na  niepowodzenie. Konieczność 
„unijnego modelowania” prawa krajo-
wego jest szczególnie widoczna na sku-
tek orzeczeń TSUE.

Ustawodawcy krajowi mają obo-
wiązek uchylić lub zmienić wszelkie-
go rodzaju przepisy krajowe, które 
są  niezgodne z  prawem unijnym (jest 
to szczególnie istotne w obliczu niedaw-
nego wyroku 465/11). Państwo nie musi 
przy tym czekać na wszczęcie postępo-
wania na podstawie art. 258 TFUE i wy-
danie orzeczenia przez TSUE.

Skutkiem orzeczeń TSUE jest ko-
nieczność zmiany interpretacji pra-
wa krajowego. Tolerując interpretację 
przepisów krajowych niezgodnych 
z prawem unijnym, państwo członkow-
skie nie  wywiązuje  się z  obowiązków 

traktatowych. Najważniejszą konse-
kwencją orzeczeń TSUE jest więc od-
mowa zastosowania przepisów prawa 
krajowego niezgodnych z prawem unij-
nym, kiedy to  zastosowanie znajdzie 
prawo unijne. Analizując regulacje kra-
jowe, należy mieć zawsze na względzie 
konieczność interpretacji „przyjaznej” 
ich unijnym prototypom. 
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