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WYŁĄCZENIA ZE STOSOWANIA PROCEDURY 

 

Procedury nie stosuje się do: 

1) Umów z zakresu prawa pracy, w tym Umów o podwyższanie kwalifikacji przez Pracowników i związanych z tym 

Umów zawieranych w związku z dofinansowaniem udziału Pracowników w kursach, szkoleniach otwartych, 

konferencjach, studiach, stażach lub w innych formach kształcenia Pracowników,  

2) zakupu towarów lub usług finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z budżetu 

przyznanego na działalność zespołu ds. sportu*, 

3) zakupu usług arbitrażowych i pojednawczych,  

4) Umów na nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości,  

5) z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz świadczenie usług 

przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, a także zakup energii elektrycznej i 

ciepła na potrzeby własne Spółki GK PGE*,  

6) Umów na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, a także 

zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji 

oraz świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) lub w celu 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) oraz związanych z tymi 

Umowami, Umów na usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych 

udzielanych w celu odsprzedaży energii, ciepła lub paliw, 

7) Umów na dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek 

poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do 

emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,  

8) zakupu towarów lub usług o Wartości szacunkowej równej i poniżej 6 000 zł netto, o ile dana Spółka GK PGE w 

regulacjach wewnętrznych nie określiła niższego progu kwotowego obowiązywania Procedury.  

9) zakupu towarów i usług na podstawie kart kredytowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki GK PGE 

dotyczącymi użytkowania kart kredytowych*, 

10) zakupu usług o charakterze mecenatów lub patronatów oraz usług sponsoringowych, polegających w 

szczególności na pośrednim lub bezpośrednim współfinansowaniu lub finansowaniu osób, konferencji naukowych, 

seminariów, sympozjów, artykułów, a także innych materiałów lub programów publikowanych w środkach 

masowego przekazu oraz innych wydarzeń społecznych, sportowych, kulturalnych i naukowych, itp., w celu 

upowszechniania marki PGE*,   

11) do zawierania Umów odpłatnych o współpracę z mediami (prasa, radio, telewizja, Internet i inne)*, 

12) zakupu usług i produktów bankowych oraz finansowych, innych niż wskazanych w pkt 25 i 26 poniżej oraz 

ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków organów lub osób zarządzających komórkami organizacyjnymi 

Zamawiającego*,  

13) zakupu dokonanego przez Zarząd Spółki GK PGE, zgodnie z reprezentacją, w razie konieczności pilnego zakupu 

(zakup interwencyjny)*, 

14) usług prawnych: 

a. zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65), w 

postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798478#art(9(a))ust(1)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/18182244#art(52)ust(1)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/18315509#art(10)ust(1)pkt(2)
https://sip.lex.pl/#/dokument/18315509#art(10)ust(1)pkt(2)
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publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi 

sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi;  

b. doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w lit. a powyżej, lub 

gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się 

przedmiotem tych postępowań;   

c. notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów; 

d. świadczonych przez pełnomocników lub innych usług prawnych, których wykonawcy są wyznaczani przez 

sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub wyznaczani z mocy prawa w celu 

wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów; 

e. związanych z wykonywaniem władzy publicznej. 

15) Umów zawieranych w wyniku postępowań zakupowych prowadzonych przez podmioty trzecie na podstawie 

zawartych przez Spółki GK PGE  Umów, porozumień lub udzielonych pełnomocnictw*, 

16) zakupów dokonywanych na podstawie Umów ramowych, z zastrzeżeniem pkt 6.5.1.4. i 6.5.1.5. Procedury,  

17) zakupu usług przewozu pasażerskiego, z wyjątkiem kompleksowych usług o charakterze ramowym*, 

18) zakupu usług hotelowych i restauracyjnych, z wyjątkiem kompleksowych usług o charakterze ramowym*,  

19) Umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, lub umów o podobnym charakterze, zawieranych z osobami 

zajmującymi stanowiska kierownicze w Spółce GK PGE*, 

20) zakupów dokonywanych na podstawie Umów zawartych z CDiUW/CUW ICT, o ile dany Zakup jest wyłączony z 

Ustawy, 

21) zakupów serwisów informacyjnych, raportów, analiz lub podobnych publikacji, gdzie cena nie podlega negocjacji*, 

22) Umów zawieranych w celu  dostępu do giełd*,  

23) Umów odpłatnych zawieranych z organizacjami lub stowarzyszeniami, w których Spółka GK PGE  jest członkiem 

lub do których zamierza przystąpić*,  

24) dostaw dokonywanych na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie 

towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub zakupu świadectw 

pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw pochodzenia z kogeneracji na giełdzie 

towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego*; 

25) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności 

Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności,  

26) pożyczek lub kredytów, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

27) usług udzielanych innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Ustawy, któremu wyłączne 

prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega 

publikacji, 

28) zawierania Umów  ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego Spółka GK PGE jest 

członkiem, 

29) najmu samochodów w ramach GK PGE*, 
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30) zakupów, udzielanych na warunkach nie gorszych, niż warunki zaoferowane przez Wykonawcę wybranego w 

Postępowaniu zakupowym przeprowadzonym przez inną Spółkę GK PGE*, 

31) zakup usług związanych z pozyskiwaniem klientów kanałem agencyjnym*, 

32) zakupu innych czynności notarialnych niż wskazane w pkt. 14 lit. c powyżej* 

33) zakupu części i usług niezbędnych do likwidacji szkód komunikacyjnych w samochodach użytkowanych przez 

Spółkę GK PGE *. 

 

* W przypadku Zakupów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – 

dotyczy Spółek GK PGE zobowiązanych do stosowania Ustawy. 

 

 

 


