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  państwo i społeczeństwo

Andrzej PAnAsiuk

Uwagi wstępne
W obecnych czasach nie znajdziemy gospo-
darki rozwijającej się dynamicznie, która 
nie wdrażałaby w codziennym życiu roz-
wiązań innowacyjnych. Jest to szczegól-
nie istotne, kiedy dotyczy zaspokajania po-
trzeb publicznych obywateli danego pań-
stwa. Potrzeby publiczne stanowiły zawsze 
ważny czynnik innowacyjny w wielu sek-
torach, takich jak telekomunikacja, ener-
getyka, służba zdrowia, transport, bezpie-
czeństwo i obronność. W zglobalizowa-
nym świecie innowacje stały się motorem 
napędowym współczesnych gospodarek. 
Te państwa, które postawiły na rozwój in-
nowacyjnych technologii, stały się świato-
wymi liderami nowoczesności; wystarczy 

tu wymienić Stany Zjednoczone, Japonię 
czy Koreę Południową, zaczynającą odgry-
wać pierwszoplanową rolę w innowacyj-
ności. Stało się tak dzięki między inny-
mi wykorzystaniu zamówień publicznych  
w zakresie badań i rozwoju jako ważne-
go instrumentu stymulującego innowa-
cyjność. A zatem innowacyjność potrze-
buje ciągłych badań i rozwoju, co z kolei 
stymuluje konieczność pogłębiania wie-
dzy przez każdy z podmiotów uczestni-
czących w łańcuchu innowacyjnej gospo-
darki, począwszy od przedsiębiorstwa in-
nowacyjnego a skończywszy na podmiocie  
publicznym nastawionym na innowacje. 
Innowacyjność to złożony proces, roz-
grywający się zarówno na poziomie poli-
tycznym, ekonomicznym, jak i kulturo-
wym. W procesie tym niezwykle ważnym 

Pomoc w rozwoju innowacyjnej gospodarki?
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Problematyka wykorzystania zamówień publicznych do rozwoju in-
nowacyjnej gospodarki jest bardzo ważna z punktu widzenia interesu  
całego państwa. Obecnie Polska stoi u progu konieczności wdrożenia 
do porządku prawa krajowego nowego pakietu dyrektyw Unii Euro-
pejskiej regulującego kwestie związane z zamówieniami publicznymi.  
Od tego, w jaki sposób to nastąpi będzie zależało, czy powstaną odpo-
wiednie narzędzia prawne umożliwiające rozwój innowacyjnej gospo-
darki. Jednak zaproponowane rozwiązania dotyczące partnerstwa in-
nowacyjnego są na tyle ogólne i elastyczne, że cały ciężar stworzenia 
dobrych rozwiązań prawnych będzie spoczywał na krajowej legislacji.
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elementem jest zdefiniowanie potrzeb sek-
tora publicznego oraz świadomość możli-
wości wykorzystania określonych instru-
mentów prawnych. Nie obejdzie się więc, 
moim zdaniem, bez planowego i strategicz-
nego podejścia władzy publicznej w tym 
obszarze. Innowacje nie miałyby miejsca 
bez położenia szczególnego nacisku na 
rozwój działalności badawczo-rozwojo-
wej. Podstawy prawne do takiego rozwoju 
odnajdujemy w art. 163 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską (TWE), 
zgodnie z którym, zadaniem Wspólnoty 
Europejskiej jest wzmacnianie podstaw 
naukowych i technologicznych przemysłu 
Wspólnoty tak, aby zwiększać przewagę 
konkurencyjną na rynku wymiany handlo-
wej. Tym samym zachęcanie do działal-
ności badawczej i rozwoju technologicz-
nego stanowi jeden ze środków wzmac-
niania naukowej i technologicznej bazy 
przemysłu Wspólnoty, zaś otwieranie za-
mówień publicznych na usługi przyczynia 
się do osiągnięcia tego celu1. 

Na możliwość wykorzystania zamó-
wień publicznych do pobudzania inno-
wacyjności zwracano uwagę już wcze-
śniej. Komisja Europejska, w komuni-
kacie wydanym w 2006 r., zdefiniowała 

dziesięć najważniejszych działań koniecz-
nych do osiągnięcia zwiększenia innowa-
cyjności gospodarki, do których zaliczy-
ła: stworzenie proinwestycyjnego syste-
mu edukacji, utworzenie Europejskiego 
Instytutu Technologicznego, stworze-
nie jednolitego i atrakcyjnego rynku 
pracy dla badaczy, wzmocnienie po-
wiązań pomiędzy badaczami a prze-
mysłem, sprzyjanie innowacjom regio-
nalnym przez nowe programy polity-
ki spójności, reforma zasad udzielania  
pomocy publicznej na B+r i innowacje 
oraz zapewnienie wytycznych stosowa-
nia zachęt podatkowych w przedmio-
towym zakresie, wzmocnienie ochrony  
praw własności intelektualnej, rozpo-
wszechnianie produktów i usług cyfro-
wych, stworzenie strategii proinnowa-
cyjnych pionierskich rynków, wreszcie  
stymulowanie innowacji przez system 
zamówień publicznych2. Nie była to je-
dyna aktywność Komisji Europejskiej 
(KE) w tym zakresie, gdyż jej kolejny-
mi działaniami były: rozpowszechnie-
nie na terenie Unii Europejskiej porad-
nika zamówień publicznych uwzględnia-
jących aspekty innowacji w gospodarce3 
oraz wydanie wytycznych dla sektora 

1	 Dlatego	też	w	przepisach	Prawa	zamówień	publicznych	możemy	odnaleźć	stosowne	regulacje	prawne	
umożliwiające	udzielanie	zamówień	publicznych	w	zakresie	badań	naukowych	 i	prac	rozwojowych	oraz	
świadczenia	usług	badawczych	bez	stosowania	sformalizowanych	procedur	zamówień	publicznych.	Moż-
liwość	 taka	wynika	z	 treści	art.	4	pkt	3	 lit.	 e)	ustawy	–	Prawo	zamówień	publicznych	z	29.01.2004	 r.	
(DzU.2010.113.759	j.t.	ze	zm.),	o	ile	usługi	w	zakresie	badań	naukowych	i	prac	rozwojowych	oraz	świad-
czenie	usług	badawczych	nie	są	w	całości	opłacane	przez	zamawiającego	lub rezultaty	tych	badań	nie	sta-
nowią	wyłącznie	jego	własności.	Powyższe	wyłączenie	przepisów	prawa	zamówień	publicznych	w	stosun-
ku	do	podmiotów	prowadzących	badania	naukowe	w	znacznej	mierze	może	przyczynić	się	do	wprowadza-
nia	do	gospodarki	innowacyjnych	rozwiązań.

2	 Komunikat	Komisji	do	Rady,	Parlamentu	Europejskiego,	Europejskiego	Komitetu	Gospodarczo-Społecz-
nego	i	Komitetu	Regionów,	z	13.09.2006	r.:	Wykorzystanie	wiedzy	w	praktyce.	Szeroko	zakrojona	strate-
gia	innowacyjna	dla	UE,	COM	(2006)	502.

3	 Public	Procurement	for	Research	and	Innovation.
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publicznego, które zostały zawarte w ko-
munikacie dotyczącym zamówień przed-
komercyjnych4. Następnie Komisja pod-
jęła kroki zmierzające do identyfikacji 
„wiodących rynków”5 oraz wykorzysta-
nia ekologicznych zamówień publicz-
nych do promowania rozwoju nowych 
technologii i usług. Uważam również, 
że nie bez znaczenia dla procesu stoso-
wania zamówień publicznych jako narzę-
dzia pobudzania innowacji w gospodarce 
była rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z 2009 r. w sprawie zamówień przedko-
mercyjnych6. Zdaniem Parlamentu, wła-
ściwie stosowane zamówienia publiczne  
pomagają zwiększyć zapotrzebowanie na 
towary innowacyjne, jednocześnie pod-
noszą jakość i dostępność usług publicz-
nych. Stanowią przy tym niedostatecznie 
wykorzystywaną siłę napędową wzrostu 
gospodarek innowacyjnych, z tego wzglę-
du, że cechują się znacznym potencja-
łem w zakresie realizacji łatwo dostęp-
nych usług publicznych wysokiej jako-
ści, na przykład opieki zdrowotnej czy 
transportu, a także w zakresie podej-
mowania wyzwań społecznych, jakimi 
są zmiany klimatu, zrównoważone źró-
dła energii i starzenie się populacji. Aby 
jednak efektywnie wykorzystywać in-
strument zamówień publicznych, nale-
ży usprawnić proces wymiany wiedzy 
między technologicznie innowacyjnymi 

uniwersytetami, centrami badawczymi 
i podmiotami zamawiającymi. 

również w Polsce zwrócono uwagę na 
możliwości, jakie dają zamówienia publicz-
ne przy wspieraniu rozwoju innowacyjnej 
gospodarki. W 2008 r. został opracowany 
wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki 
i Urząd Zamówień Publicznych raport 
„Zamówienia publiczne a małe i średnie 
przedsiębiorstwa, innowacje i zrównowa-
żony rozwój”, który wskazał na bariery 
w promowaniu innowacji przez zamówie-
nia publiczne.

Autorzy raportu szczególną uwagę zwró-
cili na następujące przeszkody:
•	brak	doświadczenia	w procesie	wyko-

rzystywania instrumentów zamówień 
publicznych dla rozwoju innowacji;

•	niska	skłonność	do	ponoszenia	ryzyka	
związanego z wykorzystywaniem inno-
wacyjnych rozwiązań;

•	brak	strategicznych	rozwiązań,	czyli	po-
lityki publicznej w tym obszarze;

•	stosunkowo	wysokie	ryzyko	korupcji;
•	utrudniony	dostęp	małych	i średnich	

przedsiębiorstw do innowacyjnych za-
mówień publicznych;

•	trudności	w obiektywnym	zdefinio-
waniu kryteriów oceny przedmiotu 
zamówienia, wraz z właściwym zdefi-
niowaniem funkcji, które powinien po-
siadać innowacyjny przedmiot zamó - 
wienia7.

4	 Komunikat	KE	z	14.12.2007	r.,	COM	(2007)	799,	wersja	ostateczna.
5	 Termin	„wiodące	rynki”	wraz	z	potrzebą	ich	identyfikacji	pojawił	się	w	komunikacie	KE	z	21.12.2007	r.,	

COM	(2007)	860.
6	 Rezolucja	 Parlamentu	 Europejskiego	 z	 3.02.2009	 r.	 w	 sprawie	 zamówień	 przedkomercyjnych:	 wspie-

ranie	 innowacyjności	 w	 celu	 zapewnienia	 trwałości	 i	 wysokiej	 jakości	 usług	 publicznych	 w	 Europie	
(2008/2139(INI)).

7	 Tamże,	s.	57-58.
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Pomimo istnienia w pakiecie dyrektyw 
koordynujących procedury udzielania za-
mówień publicznych z 2004 r.8, a następ-
nie implementowanych do prawa krajowe-
go9 instrumentów prawnych umożliwia-
jących wspieranie rozwoju innowacyjnej  
gospodarki, w 2014 r. zostały uchwalone 
nowe dyrektywy koordynujące procedury 
udzielania zamówień publicznych, w tre-
ści których znalazło się partnerstwo in-
nowacyjne10. Państwa UE zaczęły kłaść 
szczególny nacisk na tworzenie mecha-
nizmów prawnych wspierających wzrost 
gospodarczy oraz umożliwiających zacho-
wanie pełnej kontroli nad wydatkami pu-
blicznymi. Zgodnie bowiem ze strategią 
Europa 2020, jednym z głównych celów 
działań Wspólnoty jest wspieranie inno-
wacji w strategicznych dziedzinach gospo-
darki, przez między innymi odpowiednie 
wykorzystywanie zamówień publicznych11. 
Dlatego też w nowym pakiecie dyrek-
tyw znalazło się partnerstwo innowacyj-
ne, jako swoistego rodzaju instrument 

bardziej elastycznego udzielania zamó-
wień innowacyjnych przez podmioty sek-
tora publicznego.

Jeżeli jednak dokładniej przyjrzymy się 
rozwiązaniom prawnym pakietu dyrek-
tyw z 2004 r. i porównamy je z rozwią-
zaniami znajdującymi się w treści pakie-
tu z 2014 r., możemy stwierdzić, że to, 
co było możliwe do realizacji pod reżi-
mem prawnym dyrektyw z 2004 r., zostało 
sformalizowane w postaci instytucji part-
nerstwa innowacyjnego. Moim zdaniem, 
konstrukcja prawna partnerstwa innowa-
cyjnego ma zachęcić podmioty sektora  
publicznego do częstszego angażowania za-
mówień publicznych w rozwój innowacyj-
nej gospodarki i jest to konstrukcja regulu-
jąca dotychczasowe możliwości. Powstaje 
jednak pytanie, czy rzeczywiście tak bę-
dzie się działo, istnieje bowiem wiele re-
gulacji prawnych, które nie były i nie są 
wykorzystywane zbyt często w praktyce; 
myślę tutaj o zamówieniach prospołecz-
nych12 czy też ekologicznych13.

8 Dyrektywa	nr	2004/18/WE	z	31.03.2004	r.	w	sprawie	koordynacji	procedur	udzielania	zamówień	publicz-
nych	na	roboty	budowlane,	dostawy	i	usługi	(DzU	L	134	z	30.04.2004,	s.	114)	nazywana	również	dyrek-
tywą	klasyczną	i	dyrektywa	2004/17/WE	z	dnia	31	marca	2004	r.	koordynująca	procedury	udzielania	za-
mówień	przez	podmioty	działające	w	sektorach	gospodarki	wodnej,	energetyki,	transportu	i	usług	pocz-
towych	(DzU	L	134	z	30.04.2004,	s.	1)	–	nazywana	również	dyrektywą	sektorową.

9	 Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	r.,	Prawo	zamówień	publicznych	(DzU.2010.113.759	j.t.	ze	zm.).
10	 Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	2014/24/UE	z	26.02.2014	r.	w	sprawie	zamówień	pu-

blicznych,	uchylająca	dyrektywę	nr	2004/18/WE	(DzU	L	94/65	z	28.03.2014),	oraz	dyrektywa	Parlamen-
tu	Europejskiego	i	Rady	nr	2014/25/UE	z	26.02.2014	r.	w	sprawie	udzielania	zamówień	przez	podmioty	
działające	w	sektorach	gospodarki	wodnej,	energetyki,	transportu	i	usług	pocztowych,	uchylająca	dyrek-
tywę	nr	2004/17/WE	(DzU	L	94/243	z	28.03.2014).

11	 Strategia	Europa	2020,	COM	(2010)	2020	final, z	3.03.2010	r.
12	 Na	integrację	społeczną	osób	niepełnosprawnych	na	rynku	pracy	wskazywał	art.19	dyrektywy	klasycznej,	

nazywając	ten	rodzaj	zamówień	zamówieniami	zastrzeżonymi,	czy	też	art.	23	ust.	1,	który	został	imple-
mentowany	do	naszego	prawa	krajowego	w	treści	art.	22	ust.	2	Prawa	zamówień	publicznych.	Wśród	wa-
runków	realizacji	zamówienia	publicznego	zamawiający	mógł	wskazać	m.in.	na	warunki	dotyczące	wzglę-
dów	społecznych,	zgodnie	z	dyspozycją	art.	26	dyrektywy	klasycznej.

13	 Przykładowo,	art.	27	dyrektywy	klasycznej	stanowił,	że	 instytucja	zamawiająca	mogła	określić	 lub	być	
zobligowana	przez	prawo	krajowe	do	określania	w	dokumentacji	postępowania	warunków,	które	muszą	
spełniać	oferenci	w	zakresie	ochrony	środowiska.
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Istota partnerstwa innowacyjnego zo-
stała przedstawiona w pkt 49 preambuły 
dyrektywy nr 2014/24. Zdaniem ustawo-
dawcy europejskiego, partnerstwo inno-
wacyjne jest szczególną procedurą umożli-
wiającą zamawiającym ustanowienie dłu-
gotrwałej współpracy opartej na relacjach 
partnerskich, mającej na celu opracowa-
nie, a następnie zakup nowego, innowacyj-
nego produktu, usługi lub robót budowla-
nych, pod warunkiem że taki innowacyjny  
produkt, usługa lub roboty budowlane 
mogą być wykonane zgodnie z ustalonym 
poziomem wydajności i kosztów, bez ko-
nieczności przeprowadzania odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia na 
ich zakup. Jak przewidział ustawodawca 
europejski, partnerstwo innowacyjne po-
winno opierać się na przepisach procedu-
ralnych, które mają zastosowanie w pro-
cedurze konkurencyjnej z negocjacjami,  
a zamówienia powinny być udzielane wy-
łącznie na podstawie najlepszej relacji  
jakości do ceny, co jest najbardziej odpo-
wiednie do porównywania ofert dotyczą-
cych innowacyjnych rozwiązań. Innowacja 
może zatem prowadzić do obniżenia kosz-
tów, ale zazwyczaj łączy się ją z lepszą ja-
kością. W celu zrównoważenia wszystkich 
oczekiwań można dokonać wyboru oferty, 
która jest najbardziej korzystna z ekono-
micznego punktu widzenia. W ten sposób 
będzie można uwzględnić koszty całego 
okresu życia produktu oraz innych waż-
nych elementów, takich jak jakość i zale-
ty techniczne oferty. Na przykład tań-
szy, ale mniej energooszczędny przedmiot 
zamówienia zwiększyłby koszty zużycia 
energii i w rezultacie koszty operacyjne 
i koszty całkowitego okresu zużycia pro-
duktu byłyby wyższe. Dlatego produkt 

o najniższej cenie zakupu nie zawsze bę-
dzie produktem najtańszym czy też naj-
bardziej innowacyjnym, jeśli weźmie się 
pod uwagę wymienione uwarunkowania. 

W świetle powyższych uwag partner-
stwo innowacyjne jest szczególną proce-
durą opartą na wzajemnej współpracy 
dwóch lub więcej podmiotów, zmierza-
jącą do osiągnięcia założonych celów we 
wspieraniu i rozwoju innowacji, wykorzy-
stywaną w procesie udzielania zamówień 
publicznych.

Partnerstwo innowacyjne 
– problem z definicją
Innowacje zostały zdefiniowane w art. 2 
pkt 22 dyrektywy nr 2014/24, zgodnie 
z którym oznaczają „wdrażanie nowego 
lub znacznie udoskonalonego produktu, 
usługi lub procesu, w tym między inny-
mi procesów produkcji, budowy lub kon-
strukcji, nowej metody marketingowej lub 
nowej metody organizacyjnej w działal-
ności przedsiębiorczej, organizowaniu 
pracy lub relacjach zewnętrznych po to, 
by pomóc rozwiązać wyzwania społecz-
ne lub wspierać strategię Europa 2020 na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu”. lecz już w art. 31 ust. 2 tejże dy-
rektywy ustawodawca europejski przed-
stawił zakres stosowania partnerstwa  
innowacyjnego do opracowania innowacyj-
nego produktu, usługi lub robót budowla-
nych oraz późniejszych zakupów dostaw, 
usług lub robót budowlanych będących 
wynikiem tych prac, pod warunkiem że 
odpowiadają one poziomom wydajności 
i maksymalnym kosztom uzgodnionym 
między stronami projektowanego partner-
stwa. Jak zatem zinterpretować intencje 
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ustawodawcy, skoro w przyjętej dyrekty-
wie przedstawia dwa zupełnie różne ob-
szary rozumienia innowacji? 

Wydaje się, jak wskazuje analiza wymie-
nionego art. 2 pkt 22, że intencją ustawo-
dawcy unijnego było uznanie za innowacje 
wszelkich nowości wpływających na ist-
niejący stan w danej dziedzinie. Określone 
działania będą działaniami innowacyjnymi 
wtedy, kiedy będą tworzyły coś nowego  
lub wpływały na efektywniejsze wyko-
rzystanie istniejących zasobów lub moż-
liwości, przy jednoczesnym uwzględnie-
niu wpływu przedmiotowych działań na 
poprawę szeroko rozumianego dobroby-
tu społecznego. Cele partnerstwa inno-
wacyjnego, określone we wspomnianym 
art. 31 ust. 2, koncentrują się na kumu-
lacji zysku w wyniku podjętych działań 
innowacyjnych. Tylko te działania, które 
przynoszą wymierne korzyści, będą mogły 
być uwzględniane w procedurach part-
nerstwa innowacyjnego. Z kolei w art. 2 
pkt 22 ustawodawca europejski definiu-
jąc pojęcie innowacji, koncentruje się na 
celach, które mają zostać osiągnięte przez 
innowacyjne działania kontraktujących 
podmiotów, ze wskazaniem szczególnie 
na obszary działań społecznych oraz dzia-
łań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Wydaje się, że intencją było pogodzenie 
dwóch obszarów, na które zamówienia 
publiczne mogą wpływać i które mogą 
stymulować, to jest osiąganie wymier-
nych korzyści ekonomicznych oraz za-
spokajanie pozaekonomicznych potrzeb 
społecznych. Jednak brak dostatecznej 
precyzji zapisów przedmiotowej dyrek-
tywy prowadzi do niepewności prawnej 
w stosunku do warunków wykorzysta-
nia partnerstwa innowacyjnego, a przede  

wszystkim do trudności związanych z wła-
ściwym wdrożeniem tej instytucji do prawa  
krajowego.

 Innowacyjna procedura 
udzielania zamówień publicznych
Partnerstwo innowacyjne nie jest typową 
procedurą udzielania zamówień publicz-
nych, gdyż jej celem nie jest jedynie naby-
cie określonych aktywów przez podmioty  
sektora publicznego, lecz również rozpo-
częcie procesu zmierzającego do stworze-
nia określonych innowacyjnych zamierzeń. 
W art. 31 dyrektywy nr 2014/24 zostały 
określone zasady prowadzenia tej nowej 
procedury. 

Można wyróżnić trzy oddzielne etapy 
partnerstwa innowacyjnego, a mianowicie:
•	przygotowanie	i przeprowadzenie	po-

stępowania o udzielenie partnerstwa in-
nowacyjnego przez podmiot publiczny;

•	etap	innowacji,	kiedy	to	podmiot	pry-
watny prowadzi prace i badania mające 
na celu realizację postulatów innowacyj-
nych zawartych w dokumentacji przy-
gotowanej przez podmiot publiczny;

•	składanie	zamówień	na	rezultaty	prac	
etapu innowacji.
Przepisy dyrektywy nr 2014/24 nie okre-

ślają szczegółowo poszczególnych etapów 
partnerstwa innowacyjnego, pozostawiają 
stronom dość dużą swobodę w tym zakre-
sie. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż może 
ułatwić nawiązanie współpracy między 
stronami oraz umożliwia prowadzenie 
dialogu na etapie prac badawczo-rozwo-
jowych. Każdy jednak fragment swobody 
pozostawiony stronom powinien być ob-
serwowany oraz dokumentowany w celu 
uniknięcia powstawania zjawisk korup-
cyjnych. Dlatego też należy podkreślić 
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szczególną rolę dyspozycji art. 84 ust. 2 
dyrektywy nr 2014/24 w zakresie należytej 
dokumentacji przebiegu postępowania14.

Schemat procedury partnerstwa inno-
wacyjnego opisany w art. 31 tej dyrek-
tywy opiera się na podobnych rozwiąza-
niach i założeniach przewidzianych dla 
procedury konkurencyjnej z negocjacja-
mi, określonych w art. 29. Pierwszy etap 
partnerstwa innowacyjnego jest szczegól-
nie ważny dla powodzenia w ogóle całe-
go przedsięwzięcia. To na tym etapie po-
wstaje pomysł realizacji określonej potrze-
by publicznej z zastosowaniem rozwiązań 
innowacyjnych. W tym momencie poja-
wiają się pierwsze założenia planowanych 
działań, określa się zapotrzebowanie na 
innowacyjny produkt lub usługę, których 
nie można zaspokoić przez zakup produk-
tów, usług lub robót budowlanych już do-
stępnych na rynku. Podstawę przygotowy-
wanej dokumentacji stanowią elementy  
opisu definiujące minimalne wymaga-
nia, jakim muszą odpowiadać wszystkie 
oferty. Przedstawione informacje powinny 
być wystarczająco precyzyjne, aby umoż-
liwiły wykonawcom ustalenie charakteru 
i zakresu wymaganego rozwiązania oraz 
podjęcie decyzji co do złożenia wniosku  
o dopuszczenie do udziału w partnerstwie 
innowacyjnym. Dyspozycja art. 31 dyrek-
tywy nr 2014/24 nakazuje podmiotowi pu-
blicznemu zwracanie szczególnej uwagi na 

etapie selekcji potencjalnych zaintereso-
wanych wykonawców na ich możliwości 
prowadzenia badań i rozwoju oraz zdol-
ności opracowywania i wdrażania inno-
wacyjnych rozwiązań.

Jeżeli chodzi o etap innowacji i w konse-
kwencji strukturę partnerstwa, przepisy 
omawianej dyrektywy wyraźnie przewi-
dują dwie fazy działania. Pierwsza zwią-
zana jest z prowadzonymi pracami ba-
dawczo-rozwojowymi zmierzającymi do  
komercjalizacji ich wyników, druga do-
tyczy udzielenia konkretnego zamówie-
nia w zakresie finalnego wyniku procesu 
komercjalizacji, o ile finalny wynik inno-
wacji będzie odpowiadał założonemu na 
wstępie poziomowi wydajności i przewi-
dywanych kosztów. Co więcej, struktu-
ra partnerstwa innowacyjnego musi prze-
widywać cele pośrednie, które mają być 
osiągnięte przez partnerów i zamawiające-
go. Właśnie wyodrębnienie z całego pro-
cesu możliwości osiągania założonych na 
wstępie celów pośrednich odróżnia part-
nerstwo innowacyjne od klasycznej pro-
cedury udzielenia zamówienia. Ten ele-
ment zbliża partnerstwo innowacyjne do 
istoty partnerstwa publiczno-prywatne-
go, gdyż zarówno w jednym, jak i w dru-
gim najistotniejszym warunkiem całego 
przedsięwzięcia jest współpraca między 
stronami. realizacja poszczególnych po-
średnich celów, zmierzających na przykład 

14	 Instytucje	 zamawiające	 dokumentują	 przebieg	 wszystkich	 postępowań	 o	 udzielenie	 zamówienia,	 bez	
względu	na	to,	czy	postepowania	są	prowadzone	za	pomocą	środków	elektronicznych,	czy	bez	ich	użycia.	
W	tym	celu	zapewniają	przechowywanie	wystarczającej	dokumentacji,	uzasadniającej	decyzje	podejmo-
wane	na	wszystkich	etapach	postępowania	o	udzielenie	zamówienia,	takiej	jak	dokumentacja	dotycząca	
komunikacji	z	wykonawcami	oraz	wewnętrznych	obrad,	przygotowywania	dokumentów	zamówienia,	przy-
gotowywania	ewentualnego	dialogu	lub	negocjacji,	kwalifikacji	kandydatów	i	udzielenia	zamówienia.	Do-
kumentację	przechowuje	się	przez	co	najmniej	trzy	lata	od	daty	udzielenia	zamówienia.
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do komercjalizacji wyników prowadzo-
nych badań, może być premiowana wy-
płatą przez podmiot publiczny wynagro-
dzenia w wysokości wcześniej ustalonej 
przez strony. W sytuacji kiedy podmiot 
publiczny nie będzie zadowolony z wy-
ników prowadzonych prac, może na każ-
dym etapie podjąć decyzję o zakończeniu 
współpracy z partnerami lub zmniejszyć 
ich liczbę. Osiągnięcie celów pośrednich 
postawionych przez podmiot publiczny 
przed wykonawcami będzie stanowiło im-
puls do ich efektywniejszych i wydajniej-
szych działań.

Nowoczesny system zamówień publicz-
nych może zostać wykorzystany do zwięk-
szania popytu na rozwiązania innowacyj-
ne, bez tworzenia nadmiernych obciążeń 
regulacyjnych. Może to następować mię-
dzy innymi przez taką specyfikację wy-
magań funkcjonalnych, która pozostawia 
przedsiębiorstwom możliwie dużo swo-
body w przedstawianiu innowacyjnych 
rozwiązań. Tymczasem racjonalne gospo-
darowanie środkami publicznymi obec-
nie bardzo często ogranicza się do stoso-
wania kryterium najniższej ceny w pro-
cesie udzielania zamówień publicznych,  
zamiast kryterium innowacyjności i nowo-
czesności oferowanych przez wykonaw-
ców produktów lub usług. Możemy więc 

uznać partnerstwo innowacyjne za nad-
zwyczajną procedurę udzielania zamówień 
publicznych, opierającą się, z jednej stro-
ny, na sztywnych sformalizowanych pro-
cesach działania, zaś z drugiej – na współ-
pracy zainteresowanych podmiotów, zmie-
rzających do osiągnięcia swoich własnych 
celów. Wdrożenie instytucji partnerstwa 
innowacyjnego do przepisów prawa kra-
jowego na pewno może przyczynić się do 
częstszego wykorzystywania zamówień pu-
blicznych do wspierania innowacyjnej go-
spodarki. Nie trzeba bowiem będzie wyko-
rzystywać poszczególnych instrumentów  
prawnych zawartych w samej procedurze 
zamówień publicznych do wspierania inno-
wacyjnych zachowań15, lecz można wprost 
skoncentrować się na wykorzystaniu part-
nerstwa innowacyjnego.

Konkurencyjność  
partnerstwa innowacyjnego
Partnerstwo innowacyjne, ze względu na 
możliwość prowadzenia przez strony dość 
elastycznej współpracy, wyłamuje się z ka-
nonu sztywnych procedur udzielania za-
mówień klasycznych, a tym samym bę-
dzie narażone na potencjalne możliwości 
ograniczenia konkurencji. Obszarem wy-
stąpienia potencjalnego ryzyka naruszenia 
konkurencji może być próba zdefiniowania 

15 W	samej	procedurze	wyboru	najkorzystniejszej	oferty	ważne	jest	właściwe	opracowanie	specyfikacji	tech-
nicznej,	wpływającej	na	różnorodność	i	jakość	składanych	ofert.	Niezbędne	jest	bowiem	otwarte	podejście	
przez	sam	podmiot	publiczny	do	możliwości	składania	ofert	zawierających	innowacyjne	rozwiązania.	Przy-
kładowo,	zbyt	szczegółowe	opisy	wszystkich	elementów	czy	funkcjonalności	przedmiotu	zamówienia	unie-
możliwiają	albo	powstrzymują	wykonawców	przed	prezentowaniem	innowacyjnych	rozwiązań.	Jeżeli	do-
datkowo	kryteria	wyboru	najkorzystniejszej	oferty	nie	będą	premiowały	innowacyjnych	rozwiązań	prezen-
towanych	przez	wykonawców	w	składanych	ofertach,	możemy	być	pewni,	że	wykonawcy	nie	przedstawią	
innowacyjnych	rozwiązań,	lecz	jedynie	takie,	które	ich	zdaniem	zapewnią	im	uzyskanie	zamówienia.	Należy	
ponadto	pamiętać,	że	stosowanie	zbyt	restrykcyjnych	kryteriów	zarówno	podmiotowych,	jak	i	przedmioto-
wych	może	doprowadzić	do	wykluczenia	z	udziału	w	postępowaniu	młodych	innowacyjnych	firm.
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oczekiwań podmiotu publicznego oraz ich 
modyfikacja pod wpływem prowadzone-
go partnerstwa. Przykładowo, podmiot 
publiczny opisuje przedmiot współpracy 
jako „potrzebę opracowania nowego opro-
gramowania, które pozwoli na prowadze-
nie należytych analiz budżetu jednostki 
oraz na wykrywanie zakłóceń w przepły-
wach finansowych dokonywanych w ciągu 
roku, co ma na celu uzyskanie oszczęd-
ności, zmniejszenie wpływu człowieka 
na zachodzące procesy oraz zapobieżenie 
występowaniu zachowań korupcyjnych”. 
W wyniku procedury partnerstwa inno-
wacyjnego może dojść do pojawienia się 
nowych rozwiązań, nie zawsze oczekiwa-
nych przez podmiot publiczny, których 
uwzględnienie może wpływać na zmianę 
lub rozszerzenie przedmiotu zamówienia, 
a co się z tym wiąże – wpłynie na konku-
rencję. Dlatego też podmiot publiczny za-
angażowany w partnerstwo innowacyjne 
powinien stosować się w podejmowanych 
działaniach do ograniczeń dotyczących mo-
dyfikacji zawartych umów, zgodnie z dys-
pozycją art. 72 dyrektywy nr 2014/24. 

Ponadto uważam, że byłoby ze wszech 
miar wskazane publikowanie nie tylko 
wyniku końcowego partnerstwa, lecz 
także założonych celów pośrednich ta-
kiej współpracy. Jest to konieczne, aby 
zapewnić przejrzystość w fazie innowa-
cji, co jest niezbędne do śledzenia ewen-
tualnych ograniczeń lub zakłócenia kon-
kurencji. Aby ograniczyć skutki wpły-
wu na konkurencję w danym segmencie 

rynku przez wykorzystywanie partner-
stwa innowacyjnego, dobrym rozwiąza-
niem, które warto wspierać, jest usta-
nawianie partnerstwa innowacyjnego  
z kilkoma partnerami. Umożliwi to uczest-
niczenie w przedsięwzięciu większej licz-
bie zainteresowanych podmiotów, a przez 
to obniży negatywny wpływ takiej proce-
dury na konkurencję. Biorąc pod uwagę 
powyższe rozważania uważam, że dobrze 
by było, gdyby nasz ustawodawca, wdraża-
jąc postanowienia dyrektywy nr 2014/24 
do porządku prawa krajowego, uwzględ-
nił je w przygotowywanych projektach.

Partnerstwo innowacyjne 
a problem pomocy państwa
Instytucja partnerstwa innowacyjnego 
może również budzić pewne zastrzeże-
nia i wątpliwości z uwagi na możliwość 
uznania jej za formę niedozwolonej po-
mocy państwa dla poszczególnych przed-
siębiorców16. Jeżeli podmiot publiczny na 
etapie innowacji i przy założeniu osiągnię-
cia określonych celów pośrednich finansu-
je badania i rozwój danego przedsiębiorcy 
w zakresie przyszłych zamówień, może to 
generować antykonkurencyjne zachowa-
nia, zwłaszcza w odniesieniu do zasad do-
tyczących pomocy państwa.

Potencjalne podejrzenie wystąpienia 
niedozwolonej pomocy państwa w przy-
padku partnerstwa innowacyjnego należy  
wiązać z czasem występowania skut-
ków takiej pomocy, które nie ogranicza-
ją się jedynie do udzielenia konkretnego 

16	 Szerzej	problemem	niedozwolonej	pomocy	państwa	zajął	się	A.	Sánchez	Graells:	Public procurement and 
state aid: reopening the debate?,	“Public	Procurement	Law	Review”	nr	21/2012	r.,	s.	211-213.
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zamówienia publicznego będącego wyni-
kiem zawartego partnerstwa, lecz rozcią-
gają się również na kolejne przyszłe zda-
rzenia prawne. Innowacyjna technologia 
znajdująca się w rękach takiego przedsię-
biorcy może bowiem wpływać na zaburze-
nie w przyszłości konkurencji na danym 
rynku. Szczególnie dotyczy to sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które ze 
względu na brak podobnego wsparcia fi-
nansowego państwa znajdą się na gorszej 
pozycji konkurencyjnej. 

W każdym przypadku ocenę, czy 
pomoc państwa jest dozwolona, czy 
też nie, należy podejmować na pod-
stawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Zgodnie z zawartą w nim dyspozycją, za 
pomoc publiczną uznaje się przysporze-
nie w jakiejkolwiek formie przyznawa-
ne przez państwo członkowskie lub przy 
użyciu zasobów państwowych, które za-
kłóca lub grozi zakłóceniem konkuren-
cji przez sprzyjanie niektórym przed-
siębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów. 

Analiza powinna więc dotyczyć usta-
lenia, czy zachodzą łącznie następujące 
przesłanki przesądzające o wystąpieniu 
pomocy publicznej: 
•	wsparcie	jest	adresowane	do	przedsię-

biorcy, 
•	wsparcie	pochodzi	od	państwa	lub	ze	

środków państwowych,
•	wsparcie	przynosi	korzyść	ekonomicz-

ną przedsiębiorcy,
•	wsparcie	ma	charakter	selektywny,

•	w wyniku	udzielenia	wsparcia	następu-
je faktyczne lub potencjalne zakłócenie 
lub groźba zakłócenia konkurencji,

•	wparcie	wpływa	na	wymianę	handlo-
wą na rynku unijnym.

Partnerstwo innowacyjne 
a prawa własności intelektualnej
W przypadku zamawiania określonych 
produktów, technologii czy procesów in-
nowacyjnych ważną kwestią do ustalenia 
są prawa własności intelektualnej. Przepisy 
dyrektywy nr 2014/24 nie regulują wprost, 
w jaki sposób prawa własności intelektu-
alnej powinny zostać nabyte przez pod-
miot publiczny gdy partnerstwo dobiega 
końca. Dyrektywa ogranicza się jedynie 
do stwierdzenia, że ustalenia dotyczące 
praw własności intelektualnej powinny 
być uwzględnione przez podmiot publicz-
ny w dokumentacji przetargowej17, co nie 
oznacza, że przedmiotowe ustalenia nie 
mogą być modyfikowane w trakcie trwa-
nia partnerstwa. Jest to dość ważny ele-
ment, wpływający na powodzenie całe-
go przedsięwzięcia. 

Takie podejście ustawodawcy europej-
skiego świadczy o dość elastycznych for-
mach rozporządzania prawami własności 
intelektualnej, które mogą przewidzieć 
uczestnicy postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego. Często podmiot 
publiczny nie nabędzie prawa własności 
intelektualnej, lecz jedynie prawo do ko-
rzystania z określonych aktywów będą-
cych wytworem partnerstwa. Należy przy 
tym pamiętać, że bez względu na to, czy 

17	 Art.	31	ust.	6	dyrektywy	nr	2014/24.
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projekty innowacyjne są bardzo duże, czy 
też mniejsze, partnerstwo innowacyjne 
powinno mieć taką strukturę, by mogło 
zapewnić niezbędny mechanizm popy-
towy, gdzie innowacyjne rozwiązania są 
opracowywane w odpowiedzi na zapotrze-
bowanie rynku, bez wykluczania z rynku, 
a dużą rolę w powodzeniu tego procesu 
będą odgrywały kwestie regulacji praw 
własności intelektualnej. 

Podsumowanie
Zamówienia publiczne w UE są traktowa-
ne jako jeden z istotniejszych elementów 
wpływu na gospodarkę poszczególnych 
państw członkowskich. Mają również nie-
bagatelne znaczenie w międzynarodowej 
wymianie handlowej między państwami 
WE a państwami trzecimi. Można zaob-
serwować cykliczność zmian przepisów 
dyrektyw unijnych koordynujących pro-
cedury udzielania zamówień publicznych 
klasycznych, jak i sektorowych. Obecnie 
model europejskich zamówień publicz-
nych zmierza do stworzenia procedur ela-
stycznych, opierających się na negocjacjach 
strony publicznej z prywatną dla uzyska-
nia finalnie jak najlepszego efektu. Oprócz 
podstawowych zasad, takich jak konkuren-
cyjność, równość czy transparentność, za-
mówienia publiczne muszą również przy-
czyniać się do rozwoju innowacyjnego po-
szczególnych obszarów gospodarki.

Problematyka wykorzystania zamówień 
publicznych do rozwoju innowacyjnej go-
spodarki jest bardzo ważna z punktu wi-
dzenia interesu całego państwa. Obecnie 
Polska stoi u progu konieczności wdroże-
nia do porządku prawa krajowego nowego 
pakietu dyrektyw UE regulującego kwestie 
związane z zamówieniami publicznymi. Od 
tego, w jaki sposób to nastąpi będzie zale-
żało, czy powstaną odpowiednie narzędzia 
prawne umożliwiające rozwój innowacyj-
nej gospodarki. Zaproponowane rozwiąza-
nia dotyczące partnerstwa innowacyjne-
go, które znalazły się w treści dyrektywy 
nr 2014/24, są na tyle ogólne i elastyczne, 
że cały ciężar stworzenia dobrych rozwią-
zań prawnych będzie spoczywał na krajo-
wej legislacji. Warto by było uczulić pol-
skiego ustawodawcę na konieczność wła-
ściwego uregulowania w przepisach prawa 
krajowego etapu związanego z przygoto-
waniem partnerstwa (określeniem wła-
snych potrzeb i celów udzielenia konkret-
nego zamówienia)18, by następnie – dzięki 
optymalnie zaprojektowanej procedurze 
partnerstwa – doprowadzić do zawarcia 
umowy na innowacyjne rozwiązania.

dr	hab.	Andrzej PAnAsiuk
dyrektor	Delegatury	NIK	w	Warszawie,
profesor	Uniwersytetu	w	Białymstoku

18	 Właściwe	przygotowanie	postępowania	mającego	na	celu	wdrażanie	innowacyjnych	rozwiązań	musi	wią-
zać	się	ze	współpracą	z	rynkiem	jeszcze	przed	wszczęciem	postępowania,	co	umożliwia	zamawiającemu	
właściwe określenie	przedmiotu	zamówienia,	w	tym	funkcji,	jakie	mają	być	osiągnięte	przez	zastosowa-
nie	innowacyjnych	rozwiązań.	
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