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Warszawa, 28 kwietnia 2016r. 

 

STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI  

WS. UMOZLIWIENIA SAMORZĄDOM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE W ZAKRESIE 
ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami - organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca polskie 
przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, głównie o kapitale samorządowym popiera działania mające 
na celu umożliwienie samorządom stosowania metody in-house (powierzenie) w odniesieniu do 
udzielania zamówień w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych własnym 
podmiotom komunalnym w oparciu o stabilne podstawy prawne, jakie przewiduje nowelizacja 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych.  

Jako  przedstawiciele sektora komunalnego wnosimy o dopuszczenie zamówień in house w gospodarce 
odpadami jako jeszcze jednej nie zaś jedynej  możliwości kreowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Ta przyjęta w wielu krajach Unii Europejskiej strategia ma niezwykle korzystne 
znaczenie dla jakości realizacji zadania własnego gminy, a także dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak 
pokazują liczne przykłady krajów, które stosują zamówienia in house w gospodarce odpadami 
komunalnymi, jest to najefektywniejszy sposób organizacji systemu, podlegający ponadto ścisłej 
kontroli zlecającego, a także państwowych organów kontroli. Warto nadmienić w tym miejscu, że ilość 
organów nadzorujących i kontrolujących działalność prywatnych spółek odpadowych jest 
nieporównywalnie mniejsza.  

Model in-house gwarantuje gminom wykorzystanie jej zasobów w najważniejszych dla nich celach, jak: 
poszanowanie hierarchii postępowania z odpadami i pozyskanie wymaganych prawem poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów komunalnych czyli dbałość o dobro środowiska naturalnego.  To także 
usprawnienie działań mających na celu rozwój społeczności lokalnych, np. poprzez aktywizację osób 
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Model in-house jest dla gmin narzędziem 
optymalizacji procesów w gminie, daje możliwość wydłużenia czasu amortyzacji inwestycji, co 
gwarantuje najwyższą jakość, bezpieczeństwo i ograniczenie zbędnych kosztów i ryzyka. Dlatego 
polskie samorządy  są gotowe wziąć na siebie  pełną odpowiedzialność za realizację zadania własnego 
jakim jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zlecając je własnej spółce komunalnej.  

Dopuszczenie jeszcze jednego narzędzia kreacji systemu gospodarki odpadami nie oznacza masowego 
powstawania spółek komunalnych, a ułatwienie wykorzystania obecnego potencjału mienia 
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komunalnego, w które zainwestowały samorządy. Wart podkreślenia jest fakt, iż  spółki samorządowe 
działają lokalnie i nie w każdej gminie, co oznacza, że nie ma zagrożenia nagłego wykluczenia sektora 
prywatnego.  

Spółki komunalne w gospodarce odpadami zostały więc powołane przez gminy w celu zaspokojenia 
potrzeb lokalnych społeczności. Ich nadrzędnym celem jest należyte gospodarowanie odpadami czyli 
ochrona środowiska i  działalność na rzecz lokalnych społeczności i ochrony ekosystemów, o czym 
niestety często zapominają oponenci  modelu „in-house”. 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami nie zgadza się z tezami  głoszonymi przez przeciwników 
mechanizmu in house, że rozwiązanie to  wiąże się z zagrożeniem monopolizacji rynku. Naszym 
zdaniem jest wręcz przeciwnie gdyż obecny system przetargowy  może natomiast doprowadzić do 
monopolizacji rynku Po paru przetargach - czyli w perspektywie zaledwie kilku lat - mechanizmy 
rynkowe ustaną, nastąpi segmentacja rynku i jego stabilizacja, która skutkować będzie utworzeniem 
oligopolu, co może się skończyć pogorszeniem jakości usług i wzrostem cen, na który nikt nie będzie 
miał wpływu. Rola gminy w kreowaniu systemu gospodarki odpadami jest zatem kluczowa i in-house 
może zagwarantować jakość za rozsądną cenę. Przeciwnicy in-house zapominają także o tym, że spółki 
komunalne nie mogą wykraczać terytorialnie poza obszar gminy lub związku  

Bardzo ważnym elementem modelu in-house jest kwestia finansowa. Samorząd za pośrednictwem 
swoich spółek komunalnych może działać nie w celu osiągnięcia zysku, a wyłącznie w celu zapewnienia 
dostępu do usług publicznych lokalnym społecznościom. Jest to podstawowy argument przemawiający 
za umożliwieniem zainteresowanym gminom stosowania zamówień in house w gospodarce odpadami 
komunalnymi. Zdaniem Ministerstwa Środowiska spółki komunalne nawet w warunkach konkurencji 
rynkowej wykonują swoje zadania związane z gospodarką odpadami taniej i skuteczniej. Jest to 
niepodważalny argument zwolenników tego rozwiązania.  

Mechanizm in-house jest skutecznym narzędziem stosowanym w krajach wysoko rozwiniętych, tj. 
m.in. Szwecja, Dania czy Niemcy. Nieprawdą jest więc twierdzenie, jakoby w tych krajach nie 
funkcjonowały wcześniej mechanizmy rynkowe w gospodarce odpadami – Szwecja była wielokrotnie 
skarżona przez spółki prywatne i zawsze procesy wygrywała, ponieważ ochrona środowiska, a więc 
także należyte gospodarowanie odpadami, nie jest rynkiem a działalnością na rzecz lokalnych 
społeczności i ochrony ekosystemów.  

Pamiętajmy o tym, że to właśnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych zobowiązuje kraje członkowskie do zastosowania 
metody zlecania zadań własnych zadań gminy w gospodarce odpadami własnym spółkom 
komunalnym. W Unii Europejskiej - opowiadającej się za wolnym rynkiem i zdrową konkurencją we 
wszelkich dziedzinach gospodarki – szczególną rolę przyjmuje jednak ochrona środowiska.  Dlatego też 
powstała ta unijna regulacja prawna, która nakazuje poszczególnym krajom członkowskich 
wprowadzenie do rozwiązań krajowych wszelkich sprawdzonych przez lata mechanizmów sprzyjających 
ochronie ekosystemów. Zastosowanie zapisów powyższej Dyrektywy, we wszystkich krajach Unii 
zmierza do realizacji jednolitej polityki unijnej mającej na celu pozyskanie jak najlepszego efektu 
środowiskowego, projektowanych w  dokumencie Circular Economy Package. Unijne uregulowania 
dotyczące także modelu in-house mają więc na celu wskazanie krajom członkowskim kierunków 
działań, które pomogą w realizacji wspólnej polityki UE. 

Nikt nie zaprzeczy, że  obecny system gospodarki odpadami komunalnymi wymaga uszczelnienia, gdyż 
wciąż na rynku funkcjonują nieetyczne przedsiębiorstwa i brak jest skutecznej kontroli, o czym 
świadczą dzikie wysypiska w lasach. W dyskusji o in-house oponenci tego rozwiązania wciąż 
zapominają o aspekcie środowiskowym. Czyż nie powinien to być koronny argument w merytorycznej 
debacie? W naszej opinii kwestia ochrony środowiska jest celowo omijana przez przeciwników 



rozwiązania in-house, gdyż to właśnie ochrona ekosystemów jest głównym argumentem 
przemawiającym za modelem zlecania zadań własnych gminy własnym podmiotom komunalnym. I z 
tego powodu  nie można sprowadzać usług komunalnych jakimi jest gospodarka odpadami jedynie do 
sektora rynku usług. 

Nie zapominajmy w dyskusji o in-house także o dorobku krajowych uregulowań prawnych, dających 
samorządom swobodę w wyborze sposobu realizacji nałożonych na nie obowiązków i przede 
wszystkim o konstytucyjnym prawom nadanym samorządom w naszym kraju. Dziwi nas fakt, że 
przeciwnicy in-house zapominają o roli samorządu w Polsce. Samorząd to niezwykle ważny i bardzo 
znaczący generator rozwoju lokalnego i publicznego to także  jeden z największych, o ile nie największy 
pracodawca w Polsce. Zasady realizacji zadań gminnych za pośrednictwem spółek komunalnych 
reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 9 tej ustawy, gminy 
dysponują uprawnieniem do powoływania i przystępowania do spółek kapitałowych oraz wybranych 
spółek osobowych. Jednocześnie, dopuszczalny przedmiot działalności tych spółek jest ściśle 
ograniczony i sprowadza się w praktyce do zakresu zadań własnych gminy, określonego w art. 7 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oraz niektórych ustawach szczegółowych).  

Oponenci zamówień in-house jako jeden ze swoich argumentów podają zmniejszenie ilości miejsc 
pracy w sektorze odpadami. W naszej opinii osadzenie systemu gospodarki odpadami na stabilnym 
rozwiązaniu, jakim jest in house w żadnym wypadku nie spowoduje załamania rynku pracy. Odpady 
komunalne niezależnie od systemu są generowane przez konsumentów, co oznacza, że wdrożenie 
mechanizmu in house nie spowoduje zniknięcia czy zmniejszenia ilości odpadów komunalnych. 
Realizacji zadań w tej branży będzie więc wymagała nie zależnie od sposobu ich realizacji wykorzystania 
podobnego potencjału zasobów ludzkich. 

Dlatego też Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jeszcze raz z całą stanowczością opowiada się za 
umożliwieniem samorządom gminnym stosowania metody in-house (powierzenie) w odniesieniu do 
udzielania zamówień w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych własnym 
podmiotom komunalnym w oparciu o stabilne podstawy prawne. 
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