
z mocà wsteczna od 24 lutego 2022 r. (dalej jako
„Ustawa”). Reguluje kwestie zwiàzane z maso-
wym nap∏ywem cudzoziemców w zwiàzku z wy-
daniem decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382
z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajàcej istnienie ma-
sowego nap∏ywu wysiedleƒców z Ukrainy w ro-
zumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutku-
jàcej wprowadzeniem tymczasowej ochrony.
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SPECUSTAWA
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy1 zosta∏a
og∏oszona w dniu 12 marca 2022 r. i obowiàzuje

Udzielanie zamówieƒ
publicznych w zwiàzku
z pomocà obywatelom
Ukrainy

Konflikt zbrojny na Ukrainie wywar∏ znaczny
wp∏yw na wiele aspektów polskiej gospodarki.
Zmiany nie omin´∏y równie˝ zamówieƒ
publicznych. Istotny nap∏yw obywateli Ukrainy
do Polski, szczególnie w pierwszych
tygodniach wojny, wywo∏a∏ koniecznoÊç
wprowadzenia regulacji odnoszàcych si´
do zamówieƒ udzielanych w zwiàzku
z pomocà obywatelom Ukrainy.
JULIA JARNICKA

JULIAJARNICKA
Adwokat,wspólnik wJMGJ Jaworska,
Matusiak,GrzeÊkowiak-Stojek,Jarnicka
KancelariaPrawna Sp. j.

1 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w zwiàzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paƒstwa

(Dz.U. z 2022, Poz. 583).
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Ustawa w wi´kszoÊci odnosi si´ do kwestii zwiàza-
nych z legalizacjà pobytu osób, które znalaz∏y si´ na
terytorium RP w zwiàzku z dzia∏aniami wojennymi
(oraz ma∏˝onków tych osób, choçby nie posiada∏y
ukraiƒskiego obywatelstwa. a tak˝e obywateli Ukra-
iny posiadajàcych Kart´ Polaka, którzy wraz z najbli˝-
szà rodzinà z powodu tych dzia∏aƒ wojennych przyby-
li na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Reguluje
przede wszystkim kwestie zwiàzane z u∏atwieniami
w legalizowaniu pobytu dla obywateli Ukrainy w Pol-
sce, podejmowaniu przez nich legalnej pracy, przyzna-
nie numerów PESEL oraz prawa do Êwiadczeƒ socjal-
nych.

W zwiàzku z koniecznoÊcià natychmiastowego
wdro˝enia dzia∏aƒ zwiàzanych z pomocà obywa-
telom Ukrainy, ustawa zawiera szereg regulacji
dotyczàcych w∏àczeƒ z obowiàzku stosowania
Pzp.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wskazana wy˝ej dyrektywa
oraz decyzja wykonawcza Rady regulujà jedynie kwe-
stie zwiàzane z udzielaniem ochrony cudzoziemcom.
U∏atwienia zwiàzane z udzielaniem zamówieƒ pu-
blicznych dotyczàcych udzielania pomocy cudzoziem-
com wynikajàce z ustawy sà inicjatywà polskiego
ustawodawcy.

Wi´kszoÊç zadaƒ zwiàzanych z organizacjà pomocy
dla cudzoziemców z Ukrainy spocz´∏a na barkach jed-
nostek samorzàdu terytorialnego.

Samorzàdy otrzyma∏y dodatkowe Êrodki finansowe
na realizacj´ tych zadaƒ, jednak z uwagi na nieprze-
widywalnoÊç sytuacji i koniecznoÊç podejmowania
natychmiastowych decyzji adekwatnie do zmieniajà-
cych si´ okolicznoÊci konieczne by∏o umo˝liwienie na-
bywania dóbr i us∏ug z wy∏àczeniem stosowania pro-
cedur przewidzianych w Pzp.

Co do zasady, zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ
w zwiàzku z koniecznoÊcià zapewnienia pomocy oby-
watelom Ukrainy sà w niektórych obszarach zwolnie-
ni z obowiàzku stosowania Pzp, jednak Ustawa usta-
nawia obowiàzek publikacji w BZP og∏oszeƒ o udzie-
leniu tego rodzaju zamówieƒ.

ZAMAWIAJÑCY UDZIELAJÑCY ZAMÓWIE¡
W CELU ZAPEWNIENIA POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY

Zgodnie z ustawà o pomocy obywatelom Ukrainy
dzia∏ania pomocowe mogà byç realizowane przez
wojewodów, inne organy administracji publicz-
nej, jednostki podleg∏e lub nadzorowane przez
organy administracji publicznej jednostki sektora
finansów publicznych oraz inne organy w∏adzy
publicznej, jednostki samorzàdu terytorialnego,
zwiàzki jednostek samorzàdu terytorialnego lub
zwiàzki metropolitalne.

Na wst´pie nale˝y wyjaÊniç, ˝e ani jednostki samorzà-
du terytorialnego, ani ˝adna z pozosta∏ych wymie-
nionych wy˝ej kategorii zamawiajàcych nie zosta∏y
zobowiàzane do organizacji dzia∏aƒ pomocowych.
Jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki oraz
zwiàzki metropolitalne, na podstawie ustawy o pomo-
cy obywatelom Ukrainy mogà z w∏asnej inicjatywy
i w zakresie posiadanych Êrodków, zapewniaç pomoc
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
RP z terytorium Ukrainy w zwiàzku z dzia∏aniami wo-
jennymi prowadzonymi.

Organizacja dzia∏aƒ pomocowych stanowi zatem ini-
cjatyw´ w∏asnà samorzàdów. W tym celu organ stano-
wiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego winien
podjàç stosownà uchwa∏´ okreÊlajàcà zakres pomocy
oraz form´ i tryb udzielania pomocy.

ZAMÓWIENIA UDZIELANE
W CELU ZAPEWNIENIA POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy, ze zwolnienia ze stosowania Pzp korzystajà
zamawiajàcy (wojewodowie, inne organy administra-
cji publicznej, jednostki podleg∏e lub nadzorowane
przez organy administracji publicznej, jednostki sek-
tora finansów publicznych oraz inne organy w∏adzy
publicznej, jednostki samorzàdu terytorialnego,
zwiàzki jednostek samorzàdu terytorialnego lub
zwiàzki metropolitalne) udzielajàcy zamówieƒ w celu
zapewnienia pomocy polegajàcej na (art. 12 ust. 1–4,
18 i 19 Ustawy):

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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1) zakwaterowaniu;

2) zapewnieniu ca∏odziennego wy˝ywienia zbiorowe-
go,

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowa-
nia, mi´dzy nimi lub do oÊrodków prowadzonych
przez Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców lub
miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana
jest opieka medyczna;

4) finansowaniu przejazdów Êrodkami transportu
publicznego oraz specjalistycznego transportu
przeznaczonego dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià
w szczególnoÊci do ww. miejsc lub pomi´dzy miej-
scami,

5) zapewnieniu Êrodków czystoÊci i higieny osobistej
oraz innych produktów,

6) rezydencji polegajàcej na zapewnieniu warunków
pobytowych umo˝liwiajàcych lub wspierajàcych
prowadzenie dzia∏alnoÊci artystycznej, naukowej,
dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki,
rozwój zawodowy lub artystyczny;

7) stypendium twórczego polegajàcego na zapewnie-
niu wsparcia rzeczowego lub wsparcia finansowe-
go umo˝liwiajàcego lub wspierajàcego prowadze-
nie dzia∏alnoÊci artystycznej, naukowej, dydak-
tycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój
zawodowy lub artystyczny;

8) pobytu twórczego polegajàcego na zapewnieniu
warunków pobytowych, wsparcia rzeczowego lub
wsparcia finansowego umo˝liwiajàcych lub wspie-
rajàcych prowadzenie dzia∏alnoÊci artystycznej,
naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny
sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny,

sà zwolnieni ze stosowania Pzp. Takiemu zwolnie-
niu podlegajà równie˝ zamówienia udzielane w celu
informowania o pomocy kierowanej do obywateli
Ukrainy.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 Ustawy ka˝dy z ww. zamawia-
jàcych udzielajàc wskazanych zamówieƒ, ma obowià-

zek, w terminie 3 miesi´cy od koƒca miesiàca, w któ-
rym udzielono zamówienia, zamieÊciç w BZP infor-
macj´ o udzieleniu zamówienia, podajàc:

1) nazw´ i adres siedziby zamawiajàcego;

2) dat´ i miejsce zawarcia umowy lub informacj´
o zawarciu umowy drogà elektronicznà;

3) spis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem od-
powiednio iloÊci rzeczy lub innych dóbr oraz za-
kresu us∏ug;

4) cen´ albo cen´ maksymalnà, je˝eli cena nie jest
znana w chwili zamieszczenia og∏oszenia;

5) wskazanie okolicznoÊci faktycznych uzasadniajà-
cych udzielenie zamówienia bez zastosowania
przepisów Pzp;

6) nazw´ (firm´) podmiotu albo imi´ i nazwisko osób,
z którymi zosta∏a zawarta umowa.

NADAWANIE NUMERU PESEL

W myÊl art. 8 ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy, do zamówieƒ publicznych niezb´dnych
do realizacji zadania polegajàcego na mo˝liwoÊci
nieodp∏atnego wykonania fotografii obywatelowi
Ukrainy niezb´dnego do wniosku o nadanie nu-
meru PESEL, nie stosuje si´ Pzp.

Podobnie zwolnieniu podlegajà zamówienia dotyczà-
ce zakupu sprz´tu komputerowego oraz us∏ug nie-
zb´dnych do realizacji zadaƒ zwiàzanych z nadawa-
niem numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Udziele-
nie przedmiotowych zamówieƒ wià˝e si´ z obowiàz-
kiem zamieszczania informacji o udzieleniu zamówie-
nia w BZP zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy.

ZAPEWNIENIE PRAWA DO ÂWIADCZE¡

Zwolnieniem ze stosowania ustawy obj´te zosta-
∏y równie˝ dzia∏ania zwiàzane z zapewnieniem
prawa do Êwiadczeƒ socjalnych dla obywateli
Ukrainy.
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W przeciwieƒstwie do wskazanych wy˝ej dzia∏aƒ
pomocowych, czynnoÊci zwiàzane z zapewnieniem
prawa do Êwiadczeƒ majà charakter obowiàzkowych
i le˝à w kompetencji odpowiednio jednostek samo-
rzàdu terytorialnego lub administracji rzàdowej
w województwie. Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy, do zamówieƒ pu-
blicznych niezb´dnych do zapewnienia prawa do:

1) Êwiadczeƒ rodzinnych, o których mowa w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych;

2) Êwiadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paƒ-
stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.
2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), je˝eli
zamieszkuje z dzieçmi na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;

3) Êwiadczenia dobry start, o którym mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 187a ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zast´pczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447),
je˝eli zamieszkuje z dzieçmi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

4) rodzinnego kapita∏u opiekuƒczego, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzin-
nym kapitale opiekuƒczym (Dz. U. poz. 2270), je-
˝eli zamieszkuje z dzieçmi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

5) dofinansowania obni˝enia op∏aty rodzica za pobyt
dziecka w ˝∏obku, klubie dzieci´cym lub u dzien-
nego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieç-
mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952,
1901 i 2270), je˝eli zamieszkuje z dzieckiem na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej

nie stosuje si´ Pzp. Podmioty realizujàce wymienione
wy˝ej zadania nie sà zatem zobowiàzane do stosowa-
nia Pzp w przypadku dokonywania zakupu dóbr
i us∏ug s∏u˝àcych realizacji tych zadaƒ.

Udzielenie wskazanych wy˝ej zamówieƒ wymaga za-
mieszczenia, w terminie 3 miesi´cy od koƒca miesià-

ca, w którym udzielono zamówienia, w BZP informa-
cji o udzieleniu zamówienia.

ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ
PRZEZ SZEFA URZ¢DU DS. CUDZOZIEMCÓW

Zgodnie z art. 112 ust. 5 w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej2 (który zosta∏ dodany
przez art. 80 pkt 5 lit. c ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy), do zamówieƒ publicznych niezb´dnych do
zapewnienia opieki medycznej i pomocy przez Szefa
Urz´du do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje si´ prze-
pisów Pzp.

Szef Urz´du ds. Cudzoziemców obowiàzany jest za-
pewniç osobie korzystajàcej z ochrony czasowej, na jej
˝àdanie, opiek´ medycznà oraz pomoc przez zakwate-
rowanie i wy˝ywienie albo pomoc w postaci Êwiadcze-
nia pieni´˝nego. W tym zakresie Urzàd ds. Cudzo-
ziemców udzielajàc zamówieƒ publicznych korzysta
ze zwolnienia ze stosowania Pzp.

POLECENIA WYDAWANE
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Ustawà o pomocy obywatelom Ukrainy wprowa-
dzono zmiany do ustawy z dnia 26 kwietnia 2007
r. o zarzàdzaniu kryzysowym3.

Zgodnie z art. 7c ust 1 tej ustawy w sytuacji kryzyso-
wej Prezes Rady Ministrów mo˝e, z w∏asnej inicjaty-
wy albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów lub ministra kierujàcego dzia∏em admini-
stracji rzàdowej, wydawaç polecenia obowiàzujàce:

1) organy administracji rzàdowej;

2) paƒstwowe osoby prawne oraz paƒstwowe jednost-
ki organizacyjne posiadajàce osobowoÊç prawnà;

3) organy jednostek samorzàdu terytorialnego, samo-
rzàdowe osoby prawne oraz samorzàdowe jed-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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3 Dz. U. z 2022 r. poz. 261.
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nostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej;

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposia-
dajàce osobowoÊci prawnej oraz przedsi´biorców.

W przypadku udzielania przez ww. jednostki zamó-
wieƒ majàcych na celu realizacj´ poleceƒ zwiàzanych
z wystàpieniem sytuacji kryzysowej nie stosuje si´
przepisów Pzp. JednoczeÊnie w myÊl art. 7c ust. 2
ustawy o zarzàdzaniu kryzysowym, zamawiajàcy,
w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia,
o którym mowa w art. 7c ust. 1 tej ustawy, zamieszcza
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych informacj´
o udzieleniu tego zamówienia, o treÊci analogicznej
jak w przypadku udzielania zamówieƒ zwiàzanych
z udzielaniem pomocy cudzoziemcom.

ZAMÓWIENIA UDZIELANE PRZEZ
KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Zgodnie z art. 33a ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy przepisów Pzp nie stosuje si´ do zamó-
wieƒ publicznych niezb´dnych do zapewnienia
pomocy ˝ywnoÊciowej przez Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa dotyczàcych zakupu artyku-
∏ów ˝ywnoÊciowych na potrzeby Programu Ope-
racyjnego Pomoc ˚ywnoÊciowa 2014–2020, reali-
zowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebujàcym.

Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa, zobowiàzany
jest jednak, w terminie 3 miesi´cy od koƒca miesiàca,
w którym udzielono zamówienia, do zamieszczenia
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych informacji
o udzieleniu zamówienia.

CHARAKTER ZWOLNIENIA ZE STOSOWANIA PZP

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w odniesieniu do
udzielania zamówieƒ publicznych, co do których
obowiàzuje zwolnienie okreÊlone w ustawie
o pomocy obywatelom Ukrainy, w wi´kszoÊci
przypadków konieczne jest zamieszczenie w BZP
informacji o udzielonym zamówieniu (poza zamó-
wieniem udzielanym przez Szefa Urz´du ds. Cu-
dzoziemców).

W Biuletynie Zamówieƒ Publicznych informacja ta
zamieszczana jest na formularzu og∏oszenia dotyczà-
cego zamówienia, dla którego nie ma obowiàzku sto-
sowania Pzp. Informacja obowiàzkowo zawiera wska-
zanie okolicznoÊci faktycznych uzasadniajàcych
udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów
Pzp.

˚aden z przepisów ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy nie wprowadza dodatkowych warunków
skorzystania ze zwolnienia ze stosowania Pzp, poza
okolicznoÊciami zwiàzanymi z przedmiotem zamó-
wienia oraz kr´giem podmiotów udzielajàcych zamó-
wieƒ. JeÊli zatem jeden z podmiotów wymienionych
w tej ustawie udziela zamówieƒ obj´tych przedmioto-
wo zwolnieniem ze stosowania Pzp, nie ma obowiàz-
ku wykazywania ˝adnych dodatkowych okolicznoÊci.
Konieczne jest jedynie wykazanie, ˝e zamówienie
udzielane jest w celu realizacji zadaƒ wskazanych
w ustawie o ochronie cudzoziemców.

ZAMÓWIENIA
NIEOBJ¢TE ZWOLNIENIEM

W przypadku zamówieƒ nieobj´tych zwolnienia-
mi przewidziany w ustawie o pomocy obywate-
lom Ukrainy, zasadne mo˝e okazaç si´ udzielenie
zamówienia z wolnej r´ki, w którym zamówienie
udzielane jest po negocjacjach z jednym wyko-
nawcà.

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 Pzp zastosowanie
trybu z wolnej r´ki mo˝liwe jest, je˝eli ze wzgl´du na
wyjàtkowà sytuacj´ niewynikajàcà z przyczyn le˝à-
cych po stronie zamawiajàcego, której nie móg∏ on
przewidzieç, wymagane jest natychmiastowe wyko-
nanie zamówienia, a nie mo˝na zachowaç terminów
okreÊlonych dla innych trybów udzielenia zamó-
wienia.

W przypadku, gdy koniecznoÊç udzielenia zamówie-
nia zwiàzana jest z nag∏ym masowym nap∏ywem cu-
dzoziemców mo˝na zak∏adaç, ˝e ziszczà si´ przes∏anki
wskazanego wy˝ej przepisu. Ka˝dorazowo jednak
udzielenie zamówienia z wolnej r´ki wymaga szcze-
gó∏owego wskazania okolicznoÊci, uzasadniajàcych
zastosowanie tego trybu.
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