
„5 lat in-house w gospodarce 

odpadami komunalnymi w Polsce”   

    – najważniejsze wnioski 

                                                     *** 

Trendy w ostatnich latach 

1. In-house zdobywa popularność – co trzeci in-house funkcjonuje dopiero od 

niespełna roku! 

 

Z naszych ustaleń wynika, że gmin, które zdecydowały się na in-house w ostatnich kilkunastu 

miesiącach zdecydowanie przybyło. Na 100 samorządów w ponad 31 gminach zamówienie z 

wolnej ręki zostało zawarte w zeszłym roku1. W pozostałych przypadkach długość okresu 

funkcjonowania in-house rozkłada się dość równomiernie, choć statystycznie przeważają 

samorządy, w których tryb ten działa od 2 do 3 lat (19 gmin) i od 5 lat wzwyż (16 gmin).   

 

Czytaj więcej – rozdział 5, str. 15  

 

2. Samorządów z funkcjonującym in-house zdecydowanie przybyło po 2019 r., od 

kiedy zaczęto odnotowywać rosnące koszty gospodarki odpadami. 

Po 2019 r. zlecenia z wolnej ręki udzieliło swoim spółkom 22 spośród 36 samorządów (ponad 

61 proc.). W latach poprzedzających rok 2019, w którym to opłaty gwałtownie wzrosły, in-

house funkcjonował jedynie w 11 z 36 analizowanych gmin (ok. 30 proc.). Trudno nie 

zauważyć, że liczba ta praktycznie podwoiła się w 2020 r., gdy aż 9 gmin podjęło decyzje o 

wprowadzeniu in-house. 

 

Czytaj więcej – rozdział 12.4, str. 38 

Bilansowanie się systemu komunalnego i dopłaty 

3. W zdecydowanej większości przypadków (18 gmin, czyli 69 proc. analizowanych 

samorządów2) widoczna jest korelacja pomiędzy czasem wdrożenia in-house, a 

pojawieniem się pierwszego deficytu w gminnym systemie komunalnym. 

Co czwarty samorząd (dokładnie 27 proc.), który wprowadził in-house w danym roku 

kalendarzowym musiał w tym samym roku po raz pierwszy dopłacić do niebilansującego się 

 
1 Data liczona od początku badania, czyli w okresie do czerwca 2022 r. 
2 Doprecyzowując: mowa o 26 gminach, które udzieliły pełnych odpowiedzi i wprowadziły in-house przed 2022 

r. 



systemu komunalnego. Z kolei 42 proc. gmin zaczęło dopłacać w ciągu kilku lat po 

wprowadzeniu in-house (najczęściej po 1-2 latach). 

Czytaj więcej – rozdział 11.2., str. 31 

 

4. Gminy, które już wcześniej dopłacały do systemu komunalnego i zdecydowały się 

wdrożyć in-house, wcale nie zmniejszyły kwot dofinansowań do niebilansującego 

się systemu. 

Statystycznie tylko w 1 na 8 gmin, które dopłacały przed i po wprowadzeniu in-house, 

wysokość dopłaty do systemu spadła po udzieleniu zlecenia z wolnej ręki. Przeciwnie, 

zazwyczaj dopłaty wzrastały kilku, a nawet kilkunastokrotnie. Co ważne, choć po 2-3 latach 

wysokość dopłat się stabilizowała, to i tak były one wyższe, niż przed wprowadzeniem in-

house. 

 

Czytaj więcej – rozdział 11.1., str. 29 

Stawki opłat dla mieszkańców 

5. Stawki opłat odpadowych rosły w ostatnich latach równomiernie dla gmin z jak i 

bez in-house. W obu przypadkach wzrost opłat wynika więc bardziej z czynników 

zewnętrznych (punktem zwrotnym jest rok 2019 r.), niż sposobu organizacji 

systemu komunalnego w gminie.  

 

Średnio stawki opłat wzrosły od 2016 do 2022 r. o ok. 319 proc. dla gmin z funkcjonującym 

in-house i 287 proc. dla gmin sąsiadujących bez in-house.  

 

Czytaj więcej – rozdział 12.3., str. 37 

 

6. Chociaż stawki opłat rosły w podobnym tempie dla obu grup gmin, tak niskie 

stawki statystycznie częściej występowały w gminach, w których wykonawcy byli 

wybierani na zasadach ogólnych określonych w Prawie zamówień publicznych. 

Różnice te są najbardziej widoczne w 2022 r., gdy niskie opłaty występują prawie 

2-razy częściej w gminach, w których nie ma in-house. 

Mimo, że wzrosty opłat w latach 2016-2022 były porównywalne dla gmin z, jak i bez in-house, 

tak w tych pierwszych częściej utrzymują się wysokie3 stawki (na potrzeby analizy za 

„wysokie” uznano stawki opłat, które wynoszą powyżej 50 proc. maksymalnych 

dopuszczalnych stawek w danym roku).  

 

Czytaj więcej – rozdział 13, str. 40 

 
3 Na potrzeby analizy za „wysokie” uznano stawki opłat, które wynoszą powyżej 50 proc. maksymalnych 
dopuszczalnych stawek w danym roku.  



Wpływ na konkurencyjność rynku i sektor prywatny 

7. Zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie wprowadzenie in-house prowadziło 

do spadku konkurencyjności na rynku, czyli spadku liczby firm prywatnych 

zajmujących się odbiorem odpadów  

 

Skutki te były coraz bardziej widoczne im dłużej zadania własne były powierzone gminnym 

spółkom – w okresie pierwszych 2-2,5 lat zmniejszenie liczby przedsiębiorców odnotowywano 

w co trzeciej badanej gminie (34 proc.), a po okresie 3-6 lat już prawie w co drugiej (47 proc.). 

W tej grupie gmin można też zauważyć, że z biegiem czasu z rynku znika więcej podmiotów – 

w pierwszym okresie jest to 14 proc. wszystkich zarejestrowanych, po kilku latach już 20 

procent w porównaniu do roku, w którym in-house zaczął funkcjonować po raz pierwszy.  

 

8. Tylko 40 proc. gmin, które wprowadziło in-house mierzyło się w poprzednich 

latach ze spadkiem liczby firm gotowych świadczyć usługi na wolnym rynku.  

Stoi to w sprzeczności z argumentami wielu gmin, które decydowały się na in-house z powodu 

„braku zgłoszeń w przetargach”. Skłania to do tezy, że problemem, który uniemożliwiał 

wyłonienie wykonawcy była częściej zbyt wysoka cena usługi, a nie sam fakt braku chętnych 

do podjęcia się zadania.  

 

Czytaj więcej – rozdział 14.3.2, str. 54 

In-house od kuchni – sposoby organizacji, 

dofinansowania własnych spółek 

9. W większości przypadków gminy przekazują swoim spółkom odbiór wszystkich 

frakcji odpadów komunalnych  

Gminy zdecydowanie częściej przekazywały swoim spółkom zarządzanie całym strumieniem 

odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie, nie rozdrabniając się na poszczególne frakcje. 

Występują jednak sporadyczne przypadki, gdy odbiór w trybie bezprzetargowym dotyczy tylko 

wybranych rodzajów odpadów.  

 

Czytaj więcej - rozdział 6, str. 16  

 

10. Gminy dość rzadko powołują nowe spółki tylko na potrzeby wprowadzenia in-

house – na takie rozwiązanie zdecydowało się 15 na 100 gmin.  

 

Jednocześnie więcej niż połowa nowopowstałych spółek została dofinansowana przez 

samorząd na początek działalności, albo w najbliższym roku funkcjonowania (8 na 15 

analizowanych przypadków – 53 proc.). 

 

Czytaj więcej – rozdział 8.2., str. 22 

 



11. Zebrane dane nie wykazują, by gminy regularnie dofinansowywały swoje spółki. 

Większość gmin nie udzieliła odpowiedzi, a te, które odpowiedziały twierdząco, są 

w mniejszości (5 na 100 gmin).  

 

Gminy wykazywały chociażby, że dopłaty dotyczyły taryf za wodę i ścieki (w przypadkach, 

gdy spółka zajmująca się odbiorem odpadów na zasadach in-house obsługiwała również 

gospodarkę wodno-ściekową) lub dopłaty z NFOŚiGW np. na rozbudowę PSZOK.  

 

Czytaj więcej – rozdział 8.3. i 8.4, str. 23 

 

12. Ponad 80 proc. gmin powierzyło zadanie odbioru odpadów już istniejącym 

spółkom miejskim.  

 

Najczęściej spółki te zajmowały się wcześniej odbiorem odpadów i „gospodarką wodno-

ściekową” (taką odpowiedź wskazało prawie 70 proc. gmin) i „utrzymaniem terenów 

zielonych” (54 proc. gmin4). Tylko w 3 na 80 przypadków gminy powierzyły zadanie spółkom, 

które zajmowały się wyłącznie odbiorem odpadów. Co więcej prawie co piąta gmina (19 proc.) 

przekazała zadanie spółce, która wcześniej w ogóle nie zajmowała się odbiorem odpadów.  

 

Czytaj więcej – rozdział 9, str. 24 

 

13. Tylko 14 spośród 100 gmin, które zdecydowały się powierzyć odbiór odpadów 

własnej spółce w trybie in-house skorzystało z dostępnych narzędzi prawnych 

pozwalających optymalizować zamówienie.  

 

Żaden z przepytanych samorządów nie zebrał wykonawców w celu omówienia SWZ.  

 

Czytaj więcej – rozdział 12., str. 34 

 

 
4 Ankieta pozwalała na udzielenie kilku odpowiedzi, dlatego procentowo przekraczamy 100 proc.. Procenty 

obrazują tu jak często samorządowcy wybierali te odpowiedzi spośród wszystkich dostępnych 


