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Abstrakt 

W niniejszej ekspertyzie bada się związek między dwoma głównymi obszarami 
interesu publicznego: zamówieniami publicznymi a polityką spójności, 
począwszy od wyjaśnienia, w jaki sposób i w jakich przypadkach zamówienia 
znajdują zastosowanie w kontekście polityki spójności, poprzez analizę bieżącej 
sytuacji w UE, transpozycję rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych do 
prawa krajowego oraz trwającą reformę ram prawnych. Znaczenie zamówień w 
polityce spójności UE jest głównym przedmiotem ekspertyzy. W celu 
uzupełnienia informacji zebranych w wyniku analizy źródeł wtórnych przywołano 
reprezentatywne przykłady doświadczeń praktycznych. Szereg rozmów 
przeprowadzonych z praktykami polityki spójności umożliwił opracowanie listy 
zaleceń, zamieszczonych pod koniec ekspertyzy.  
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Zamówienia publiczne a polityka spójności 
 

STRESZCZENIE 

1. Kontekst 

„Zamówienia publiczne a polityka spójności” – w niniejszej ekspertyzie bada się dwa główne 
obszary zainteresowania polityki publicznej, koncentrując się na zidentyfikowaniu związków 
pomiędzy tymi dwoma obszarami. Niezbędnym punktem wyjściowym jest wyjaśnienie, w 
jaki sposób i w jakich przypadkach zamówienia publiczne znajdują zastosowanie w 
kontekście polityki spójności. Beneficjenci programów europejskiej polityki spójności 
uzyskują wsparcie ze strony funduszy europejskich i krajowych przy wdrażaniu projektów. 
Wszelkie zakupy towarów i usług w ramach tych programów podlegają zasadom udzielania 
zamówień publicznych. Jest to z pewnością zasadne w przypadku wszelkich podmiotów 
publicznych. Jednak również prywatne instytucje są zobowiązane do przestrzegania tych 
zasad. W związku z powyższym niniejsza analiza skupia się zarówno na perspektywie 
beneficjenta, jak i na perspektywie administracji programu. 

Głównym celem niniejszej ekspertyzy jest przedstawienie członkom Komisji Rozwoju 
Regionalnego Parlamentu Europejskiego pełnego oglądu stanu prac w obszarze zamówień 
publicznych z odniesieniem do strategii „Europa 2020”, wzrastającego znaczenia władz 
lokalnych i regionalnych w stosowaniu zasad udzielania zamówień publicznych przy 
wdrażaniu polityki spójności oraz bieżącego procesu modernizacji polityki zamówień 
publicznych Unii Europejskiej1. 

Właściwe cele niniejszej ekspertyzy są następujące: 

 Wyjaśnienie sposobu, w jaki zamówienia publiczne mają zastosowanie do wydatków 
związanych z funduszami strukturalnymi. 

 Podkreślenie sposobu, w jaki wdrożenie funduszy strukturalnych jest związane z 
zamówieniami publicznymi oraz rozpoznanie właściwych podmiotów. 

 Rozpoznanie najczęściej pojawiających się problemów związanych z wdrażaniem 
programów polityki spójności oraz projektów w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 Ocena, czy i w jaki sposób obecne dyrektywy sprzyjają lub utrudniają wdrożenie 
polityki oraz czy elementy innowacyjne (np. dialog konkurencyjny) mają jakikolwiek 
mierzalny wpływ. 

 Przedstawienie głównych problemów związanych z transpozycją obecnych dyrektyw 
do prawa krajowego. 

 Zbadanie, czy bariery napotykane przez małe i średnie przedsiębiorstwa utrudniają 
im pomyślny udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz czy 
mają one wpływ na wdrażanie programów i projektów spójności (biorąc pod uwagę 
to, iż małe i średnie przedsiębiorstwa są jednym z kluczowych elementów strategii 
„Europa 2020” w odniesieniu do zamówień publicznych). 

 Dostarczenie Parlamentowi Europejskiemu wskazówek dotyczących ogólnego 
wpływu, jaki zasady udzielania zamówień publicznych mają na wdrażanie polityki 
spójności, jak również dotyczących obciążeń administracyjnych i finansowych. 

                                                 
1  Komisja Europejska (2011 r.), Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień 

publicznych. W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień, COM(2011) 15 final, 
Bruksela, 27.1.2011 r. 
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Przeprowadzono przegląd literatury na szczeblu europejskim i krajowym i następnie 
uzupełniono go, z uwagi na ograniczony obraz, o szereg rozmów telefonicznych oraz 
rozmów twarzą w twarz z praktykami polityki spójności. Ogólny ogląd sytuacji został 
uzupełniony wieloma krótkimi studiami przypadków.  

2. Stan prac w UE 

Zbadanie bieżącego stanu struktury ramowej zamówień publicznych w UE, łącznie ze 
specyficznymi procedurami dotyczącymi umów ramowych, dialogiem konkurencyjnym oraz 
dynamicznym systemem zakupów, stanowi punkt wyjścia analizy stanu prac. Najważniejszą 
kwestią jest transpozycja europejskich rozporządzeń dotyczących zamówień do prawa 
krajowego; na drugim planie znajduje się rozróżnienie między zamówieniami a pomocą 
państwa – dwoma aspektami najwyższej wagi. W celu zapewnienia kompletności rozważań 
dotyczących zamówień publicznych w Unii Europejskiej został przeprowadzony przegląd 
roku 2011. Kluczowe punkty analizy są następujące: 

 Zamówienia publiczne stanowią około 13% PKB Unii Europejskiej. Jednak na 
szczeblu europejskim nie są dostępne udokumentowane i przejrzyste dane liczbowe. 

 Parlament Europejski oraz Rada przyjęły dwie dyrektywy dotyczące zamówień 
publicznych w 2004 r. w celu konsolidacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na szczeblu europejskim. Powyższe dyrektywy regulują postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie uzgodnień umownych powyżej 
określonego progu Unii Europejskiej. 

 Zamówienia publiczne poniżej określonych progów Unii Europejskiej podlegają 
prawu krajowemu. Krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych poniżej progu 
różnią się, jednak wiele państw członkowskich zdecydowało się na zastosowanie 
takich samych zasad w odniesieniu do przypadków poniżej progu UE, co w 
przypadkach powyżej tego progu.  

 Zasady udzielania zamówień publicznych obejmują różne procedury i liczne wyjątki. 
Najbardziej oczywiste zróżnicowanie to zróżnicowanie między procedurami 
otwartymi, restrykcyjnymi oraz negocjacyjnymi z uprzednim ogłoszeniem lub bez 
niego.  

 Dla uproszczenia przy spełnieniu określonych warunków dyrektywy przewidują 
procedurę dialogu konkurencyjnego, umowy ramowe oraz dynamiczny system 
zakupów.  

 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomocy państwa różnią się 
swoją naturą. Jednak niekiedy nie jest do końca jasne, czy zasady udzielania 
zamówień publicznych automatycznie wykluczają zasady pomocy państwa.  

 Komisja Europejska i Parlament Europejski zrozumiały potrzebę zwiększenia 
wydajności i uproszczenia rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych i są w 
trakcie przeglądu tych rozporządzeń. 

 Rewizja kładzie największy nacisk na uproszczenia administracyjne prowadzące do 
zwiększenia wydajności i skupia się szczególnie na zamówieniach publicznych 
dotyczących (I) innowacji, (II) środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, 
(III) usług socjalnych oraz (IV) lepszego dostępu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. 
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Prowadzi to do styczności funduszy strukturalnych oraz zamówień publicznych. W rozdziale 
4 niniejszej ekspertyzy uznaje się kluczowe znaczenie zamówień publicznych w polityce 
spójności Unii Europejskiej. W związku z powyższym analizie zostały poddane role 
funduszy, postrzeganie ryzyka w praktyce, wymiar ilościowy oraz rodzaje interwencji. 
Następnie należy wziąć pod uwagę zamówienia w opracowywaniu projektów, 
zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz istniejące funkcje kontrolne w ramach polityki spójności, co prowadzi do analizy 
kwestii nieprawidłowości oraz oszustw stanowiących największe wyzwanie w analizowanych 
obszarach. Następnie skupiono się na dwóch kwestiach o istotnym znaczeniu – problemach 
związanych z programami polityki spójności oraz roli Trybunału Obrachunkowego. W celu 
uzyskania pełnego obrazu podkreślono potencjalną wagę poszczególnych aspektów 
zamówień (np. zielone zamówienia publiczne lub dialog konkurencyjny). W oparciu o 
powyższe kluczowe wnioski wyciągnięte z analizy są następujące: 

 Zarówno z perspektywy władz programu, jak i beneficjentów programu, ryzyko 
związane z zamówieniami publicznymi osiąga swą kulminację w przypadku 
inwestycji w infrastrukturę. Pod względem zarządzania programem jest to ryzyko 
wysokich stóp błędów oraz nieprawidłowości zamówień publicznych oraz ryzyko 
powiązane z automatycznym umorzeniem w związku z regułą n+2/n+3. Dla 
beneficjentów znaczące ryzyko wiąże się z terminami, kosztami dodatkowymi itd.  

 Projekty, łącznie z głównymi pracami budowlanymi związanymi z inwestycjami w 
infrastrukturę angażującymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dużą skalę, stanowią 46% ogólnego budżetu polityki spójności (ok. 159 miliardów 
euro) na szczeblu europejskim w okresie 2007–2013. 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa mają do czynienia z postępowaniami o udzielenie 
zamówienia publicznego na dwa sposoby. Po pierwsze zamówienia publiczne mogą 
stanowić większą część obrotów danej jednostki gospodarczej, w związku z czym 
musi ona regularnie składać oferty na zamówienia publiczne. Po drugie w przypadku 
funduszy publicznych małe i średnie przedsiębiorstwa lub inne organizacje mają 
obowiązek przestrzegania rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych przy 
zakupie towarów i usług za pieniądze pochodzące z funduszy publicznych. W 
pierwszym przypadku małe i średnie przedsiębiorstwa stopniowo poprawiają swoje 
wyniki, w drugim przypadku natomiast nadal napotykają ogromne przeszkody.  

 Rozporządzenia Unii Europejskiej przewidują sprawną kontrolę finansową nad 
operacjami, jak również audyty systemowe oraz audyty projektów oparte na próbce 
losowej. Jednak wydajność i skuteczność kontroli zamówień publicznych są często 
osłabiane przez brak doświadczenia, przeszkolenia i wiedzy o zarządzaniu 
wewnętrznym oraz w wyniku rotacji pracowników. 

 Wyzwania dotyczące zarządzania programem w zakresie zamówień publicznych 
różnią się w zależności od różnych rodzajów programów. Instytucje zarządzające 
dużych programów operacyjnych skupiające się na inwestycjach w infrastrukturę 
mają większą szansę na uzyskanie odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie 
zamówień publicznych we własnym zakresie. Instytucje zarządzające programów 
operacyjnych obejmujących szerszy zakres interwencji napotykają większe 
wyzwania przy ustanawianiu wydajnej i skutecznej kontroli zamówień publicznych 
oraz strategii zarządzania powiązanym ryzykiem. 

 Naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych jest drugą spośród najczęściej 
spotykanych nieprawidłowości w 2010 r. i stanowi 14% liczby przypadków oraz 17% 
obrotów finansowych. 
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3. Przykłady i doświadczenie praktyczne 

W ślad za opisanym powyżej podejściem w rozdziale 5 omówiono kilka przykładów 
reprezentujących typologię programów w polityce spójności. Profile poszczególnych państw 
oraz programów pozwolą zilustrować najbardziej ogólne wnioski, których zarys 
przedstawiono w poprzednich sekcjach. Doświadczenie praktyczne częściowo obejmuje 
przykładowe przypadki z celu Konwergencji, Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia, 
jak i z celów Europejskiej współpracy terytorialnej. Należy zauważyć, iż za każdym razem, 
kiedy odnosimy się do określonego kraju lub programu, nie oznacza to, że w danym kraju 
odnotowano w przeszłości szczególne uchybienia w odniesieniu do zamówień publicznych. 
Wszelkie podmioty posiadające doświadczenie w polityce spójności wiedzą, że zamówienia 
publiczne są kwestią problematyczną we wszystkich państwach członkowskich i we 
wszystkich rodzajach programów.  

Programy funduszy strukturalnych ustanowiły różne procedury, mające na celu spełnienie 
wymogów poszczególnych obszarów interwencji. Konteksty programów, struktury 
zarządzania oraz procedury wdrażania wykazują znaczne różnice na przestrzeni całej Unii 
Europejskiej i dość często mogą pojawić się znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi 
programami w jednym państwie członkowskim. Należy podkreślić trzy aspekty ogólne:  

 Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
wspierają projekty w zakresie środowiska i infrastruktury zarządzane 
przez organy publiczne. W tym przypadku organy publiczne ogłaszają 
przetargi na określone projekty w zakresie infrastruktury na terytorium całej Unii 
Europejskiej. Projekty te są z reguły powyżej progu Unii Europejskiej (obecnie 5 
milionów euro, patrz rozdział 2), dlatego też mają zastosowanie dyrektywy Unii 
Europejskiej dotyczące zamówień publicznych. 

 Wsparcie dla przedsiębiorstw, dla małych i średnich przedsiębiorstw2 
oraz centrów badawczych na rzecz innowacji i rozwoju (łącznie z 
badaniami oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). W tym 
przypadku fundusze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są 
przyznawane przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym oraz centrom 
badawczym w celu wspierania ich w rozwoju, którego siłą napędową jest 
innowacyjny rynek. Beneficjenci mają obowiązek przestrzegać zasad udzielania 
zamówień publicznych związanych z wartością zamówienia danego projektu. W 
tym przypadku wartość zamówień obejmuje całe spektrum progów zamówień 
publicznych, począwszy od dostawy towarów poniżej kwoty 10 000 euro, po 
obiekty i urządzenia badawcze warte kilka milionów euro. Taka szeroka gama 
podejść do zamówień ma zastosowanie również do innych obszarów 
tematycznych, takich jak turystyka, kultura oraz rozwój miejski/regionalny. 

 Bezpośrednie finansowanie jednostek poniżej progu Unii Europejskiej 
(głównie Europejski Fundusz Społeczny): W tym obszarze rozporządzenia 
dotyczące zamówień publicznych stanowią kwestię mniej problematyczną, 
ponieważ kwoty umów są z reguły poniżej progów, powyżej których mają 
zastosowanie złożone przepisy dotyczące zamówień. 

Rozróżnienie między trzema grupami zobowiązań proceduralnych obejmuje 
wszystkie rodzaje grup docelowych zaangażowanych w fundusze polityki 
spójności.  

                                                 
2  Definicja MŚP według zalecenia Komisji Europejskiej 2003/361/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej L 124, z dnia 20 maja 2003 r., s. 36. 
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Przykłady omawiane szczegółowo w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy są 
następujące: 

 Programy celu Konwergencji – przykład Słowacji. 

 Program celu Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia dla Nadrenii Północnej-
Westfalii. 

 Zamówienia publiczne w programach Europejskiej współpracy terytorialnej. 

 Kraje kandydujące/przystępujące – przypadek Chorwacji (mającej zostać państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, zbadaliśmy lata poprzedzające przystąpienie). 

Kluczowe wnioski wyciągnięte ze studium przypadków są następujące: 

 Studia przypadków ze Słowacji – kraju objętego celem Konwergencji – oraz 
Chorwacji – kraju będącego wcześniej krajem kandydującym – podkreślają potrzebę 
podjęcia określonych działań nastawionych na budowanie potencjału. 

 Ponadto w Słowacji ustawa o zamówieniach publicznych, stosunkowo nowy element 
ustawodawstwa, podlega częstym poprawkom, które stawiają dodatkowe wyzwania 
przed wszystkimi organami uczestniczącymi w programie ponoszącymi 
odpowiedzialność za funkcje kontrolne. 

 Zauważa się jasne przesłanie ze strony władz zarządzających programem, iż 
procedury stosowane poniżej progów Unii Europejskiej powinny zostać uproszczone 
w celu zdjęcia z organów kontrolnych i beneficjentów ciężaru prac 
administracyjnych, które niekoniecznie przyczyniają się do sprawiedliwych, 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych zamówień publicznych. 

4. Główne wnioski i zalecenia 

Należy jasno stwierdzić, iż nie istnieje żadna alternatywa dla ogólnego celu i trybu 
funkcjonowania zamówień publicznych: inwestorzy publiczni powinni umożliwić wszystkim 
zainteresowanym i kompetentnym usługodawcom prywatnym przedstawienie oferty na 
dostarczenie wymaganych prac, towarów lub usług. Polityka spójności UE nie powinna 
podlegać żadnym odstępstwom od dyrektyw dotyczących zamówień publicznych na 
szczeblu europejskim. Wszelkie najpoważniejsze argumenty przemawiające za 
zamówieniami publicznymi są tym bardziej zasadne w przypadku polityki spójności UE. W 
rzeczywistości krajowe ustawodawstwo dotyczące zamówień publicznych jest złożone i 
jakakolwiek tendencja do uproszczenia go byłaby wskazana. Dyskusja w zakresie dyrektyw 
UE dotyczących zamówień publicznych powinna zostać wykorzystana do zwiększenia 
świadomości, iż znacząca część obecnej złożoności zamówień publicznych jest związana z 
zawiłościami ustawodawstwa krajowego. 

Szczególnym wyzwaniem polityki spójności UE jest to, iż wiele warstw kontroli znajduje się 
w fazie roboczej, szczególnie w porównaniu do krajowych schematów dofinansowań. W 
związku z powyższym możliwość wykrycia nieprawidłowości w zastosowaniu zasad 
udzielania zamówień publicznych jest wyższa. Jednocześnie jednak osoby pracujące przy 
audycie i kontroli polityki spójności nie są w większości przypadków ekspertami w zakresie 
zamówień. Oczywiste jest, że w takich okolicznościach obie strony – czyli zarówno 
beneficjenci, jak i organy audytu i organy kontrolne – odniosą korzyść z ograniczonej liczby 
procedur oraz bardziej zrozumiałych progów.  
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W oparciu o analizę stanu prac w Unii Europejskiej oraz zapoznawszy się z 
reprezentatywnymi przykładami oraz doświadczeniami praktycznymi w zakresie zamówień 
publicznych oraz polityki spójności, opracowano cztery główne zalecenia zawarte w 
ekspertyzie dotyczące:  

 kontroli rozumianej jako obowiązek polityczny; 

 obowiązków instytucji zarządzających programem; 

 adekwatności zasad udzielania zamówień publicznych w przypadku mniejszych 
projektów; 

 promowania nowych elementów zamówień publicznych w polityce spójności. 

Najważniejsze aspekty prawne i techniczne polityki spójności oraz zamówień publicznych 
podlegają ustawodawstwu krajowemu. Struktury ramowe Unii Europejskiej wiążą się z 
powstaniem dodatkowych wymogów w zakresie raportowania, monitorowania oraz kontroli, 
jednak projekty podlegają w ogóle przepisom i normom krajowym (w szczególności w 
przypadku inwestycji w infrastrukturę). 

Zróżnicowanie na przestrzeni Unii Europejskiej wynika z tego, że w UE-12 administracja 
programów Unii Europejskiej jest zwykle częścią raczej oddzielnych warstw administracji. 
Większa część właściwych ministerstw posiada własne departamenty zajmujące się 
wdrażaniem programów polityki spójności. W takich departamentach w zakresie kwalifikacji 
personelu główny nacisk kładzie się na język, raportowanie i monitorowanie, natomiast 
podstawowa wiedza fachowa wymagana przy zamówieniach publicznych w zakresie 
infrastruktury poszukiwana jest w innych departamentach, które można opisać jako oparte 
na tradycyjnej technicznej i prawnej wiedzy fachowej. Stwarza to liczne wyzwania związane 
z kompetencjami i funkcjami kontrolnymi. Instytucje odpowiadające za kontrolę zamówień 
w oczywisty sposób potrzebują odpowiedniego poziomu doświadczenia. Wystarczający i 
stabilny personel stanowi warunek wstępny dla wydajnej i skutecznej pracy. 

Polityczna konstrukcja funkcji kontrolnych jest wymogiem dla stworzenia takich stabilnych 
struktur ramowych. Cięcia budżetowe, częste zmiany w polityce zarządzania personelem 
oraz liczne interwencje polityczne stanowią wspólne wyzwania dla wspomnianych organów 
kontrolnych. 

W związku z powyższym niezwykle ważne jest rozpoznanie potrzeby skutecznych i 
wydajnych funkcji kontrolnych w celu uzyskania przejrzystości i sprawiedliwości rynku 
zamówień publicznych w ramach polityki spójności. Z całej Europy otrzymywane są 
oczywiste sygnały, iż bez takiej kontroli wspomniane powyżej przejrzystość i 
sprawiedliwość nie są możliwe. 
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Zalecenia 

Polityka spójności dostarcza znaczące fundusze na inwestycje publiczne w wielu państwach 
członkowskich, a zamówienia publiczne są kluczowym narzędziem zapewniającym 
sprawiedliwy dostęp do tego rynku. W krajach, w których polityka spójności dostarcza 
znaczące dofinansowanie, podmioty europejskie powinny zapewnić przejrzystą 
argumentację, wzmacniając tym samym zapotrzebowanie na skuteczne i wydajne instytucje 
kontrolne, szczególnie w perspektywie nadchodzącego okresu sprawozdawczego programu 
2014–2020. 

 

Główna odpowiedzialność za wdrożenie programu wobec Komisji Europejskiej spoczywa na 
instytucjach zarządzających programami polityki spójności. Instytucje audytowe, drugie co 
do wielkości instytucje sprawujące kontrolę, są uprawnione do audytowania funkcjonowania 
systemów kontrolnych ex ante, w trakcie wdrażania programów oraz ex post. 

Istnieją dwie wymienione poniżej podstawowe opcje poprawienia sposobu zarządzania 
zamówieniami publicznymi w ramach programów funduszy strukturalnych: 

 wprowadzenie monitorowania oraz wzmocnienie funkcji kontrolnych (Komisja 
Europejska mogłaby wprowadzić monitorowanie oraz kontrolę zamówień 
publicznych jako jasno sprecyzowany i obowiązkowy element we wszystkich 
wytycznych); 

 wprowadzenie środków zachęcających mających na celu zwiększenie dostępności 
wiedzy fachowej z zakresu zamówień dla instytucji zarządzających programami 
oraz ich beneficjentów (programy polityki spójności posiadają fundusze na 
wdrożenie i zarządzanie, które stanowią część odrębnego celu o nazwie Pomoc 
techniczna. Budowanie potencjału w zamówieniach publicznych może stanowić 
element Pomocy technicznej, jednak rzadko jest tak traktowane). 

Wykorzystanie Pomocy technicznej w budowaniu potencjału w zamówieniach publicznych 
mogłoby być mocno popierane na szczeblu europejskim. Ważne jest, żeby podejście miało 
na celu udostępnienie odpowiedniej wiedzy fachowej: 

 instytucjom zarządzającym programami w celu przeprowadzenia kontroli ex ante 
(czyli przed zawarciem umowy), jak i kontroli ex post; 

 beneficjentom (na przykład ustalenie listy certyfikowanych ekspertów w zakresie 
zamówień, którzy byliby dostępni w przypadku konieczności oszacowania 
kosztów oraz wstępnych wytycznych za darmo, czyli z funduszy programu). 

Przegląd praktyki programów funduszy strukturalnych na terenie Unii Europejskiej pokazał, 
że zdolność skutecznej kontroli zamówień publicznych oraz zapobiegania oszustwom w 
zamówieniach publicznych w ramach programów, czyli głównie możliwości instytucji 
zarządzających oraz kontroli finansowej, są ograniczone. Jest to stwierdzenie szczególnie 
prawdziwe w przypadku programów, które finansują szeroki zakres interwencji, łącznie z 
niewielkimi programami w zakresie infrastruktury, takimi jak regionalne programy 
operacyjne, programy celu Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia oraz programy 
Europejskiej współpracy terytorialnej. W celu wzmocnienia swoich zdolności instytucje 
zarządzające programami muszą często polegać na wiedzy fachowej innych instytucji, 
takich jak instytucje audytowe, krajowe urzędy zamówień publicznych, a nawet krajowe 
trybunały obrachunkowe. W związku z powyższym wymagane jest usprawnienie struktury 
ramowej na potrzeby ustrukturyzowanej wymiany wiedzy dotyczącej zarządzania oraz 
zapewnienie dostępu do wiedzy fachowej w zakresie zamówień publicznych. 
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Zalecenia 

Parlament Europejski może rozpocząć negocjacje z Komisją na rzecz stworzenia 
ukierunkowanego pakietu w zakresie zamówień publicznych na potrzeby polityki spójności. 
Pakiet powinien zawierać liczne elementy, jak wprowadzenie monitorowania, wzmocnienie 
przepisów dotyczących kontroli oraz ściślejsze wytyczne dotyczące możliwych pętli 
bezpieczeństwa dotyczących zamówień publicznych w programach. W szczególności dla 
programów obejmujących szeroką gamę możliwych interwencji istnieje szereg opcji 
mających na celu: 

 zapobieżenie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych; 

 zapewnienie wysokiej świadomości w zakresie zamówień publicznych na wszystkich 
etapach programu oraz zarządzania cyklem projektu.  

 

Studia przypadków jasno wskazują istnienie problemów związanych z zasadami udzielania 
zamówień publicznych w przypadku mniejszych projektów; małe i średnie przedsiębiorstwa 
lub inne niewielkie organizacje mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych przy zarządzaniu projektami finansowymi z funduszy publicznych. 
Napotykają one liczne przeszkody związane przede wszystkim z ich zdolnością do radzenia 
sobie z tymi procedurami. 

Kwestia złożoności procedur jest istotna nie tylko w kontekście rozporządzeń Unii 
Europejskiej, ale również w przypadkach procedur poniżej progów Unii Europejskiej w 
niektórych państwach członkowskich. W takich przypadkach poziom złożoności postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego może być nawet wyższy niż złożoność procedur 
europejskich. Jednocześnie trudno jest wykazać wydajność wykorzystania funduszy bez 
porównania cen. Stąd dyskusja mająca na celu zdefiniowanie minimalnych standardów do 
porównywania cen, czyli przeprowadzenie przejrzystego porównania ofert bez nadmiernych 
dodatkowych obciążeń administracyjnych.  

Niezależnie od wszystkiego, aby fundusze strukturalne mogły dotrzeć do potencjalnych 
grup docelowych, należy zredukować złożoność zasad udzielania zamówień publicznych.  

 

Zalecenia 

W przypadkach, w których mniejsze organizacje zarządzają projektami finansowanymi z 
funduszy publicznych, wartości kontraktów będą niewielkie. Dostawcy, jak również 
instytucje zamawiające twierdzą, że w takich przypadkach postępowania o udzielenie 
zamówienia powinny być uproszczone. Podmioty europejskie mogą wspierać dyskusję 
mającą na celu zdefiniowanie standardów minimalnych dla przejrzystego porównywania 
cen w przypadku niewielkich wartości kontraktów, tworząc tym samym możliwość 
zredukowania różnorodności zapisów prawnych w przypadku małych wartości zamówień w 
krajowych ustawach o zamówieniach publicznych na terenie Unii Europejskiej.  

Co więcej, w celu zmniejszenia obciążeń spoczywających na małych organizacjach 
będących beneficjentami, należy zapewnić wsparcie ekspertów ds. zamówień w ramach 
budżetu Pomocy technicznej programów operacyjnych.  
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Istnieje szereg nowych elementów zamówień publicznych, które zasługują na uwagę 
podmiotów polityki spójności w Europie. W szczególności zielone zamówienia publiczne lub 
zrównoważone zamówienia publiczne skupiające się na kosztach produktu lub budynku 
postrzeganych w kategoriach cyklu życia produktu byłyby elementami odpowiednimi dla 
polityki spójności, dostosowanymi do celów strategii „Europa 2020”. Art. 17 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 stanowi, że cele funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego 
rozwoju. W praktyce wymaga się, aby wszystkie programy operacyjne ustanawiały 
zrównoważony rozwój jako zasadę horyzontalną. Promowanie zielonych zamówień 
publicznych jako pozytywnego wkładu w zrównoważony rozwój mogłoby urzeczywistnić tę 
zasadę.  

Podobne podejście można by rozważyć w przypadku społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, jako niewielki, ale konkretny element przyczyniający się do celu włączenia 
publicznego. Ostatnim, niemniej ważnym spostrzeżeniem jest możliwość wspomagania 
projektów związanych z tymi nowymi elementami w zamówieniach publicznych w następnej 
generacji programów. Takie podejście może przyjąć różne formy, łącznie z następującymi: 

 inicjatywy szkoleniowe związane z zielonymi zamówieniami publicznymi oraz 
społecznie odpowiedzialnymi zamówieniami publicznymi dla władz lokalnych i 
regionalnych jako część budowania potencjału zarówno w ramach krajowych 
programów Pomocy technicznej, jak i, na przykład, w przypadku społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych jako część Pomocy technicznej w 
ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 wsparcie elektronicznych zamówień publicznych jako element programów 
operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego (dość częstego w UE-
12). 

 

Zalecenia 

Polityka spójności UE oraz jej znacząca wartość finansowa może stanowić dźwignę dla 
nowych elementów, takich jak zielone zamówienia publiczne, społecznie odpowiedzialne 
zamówienia publiczne lub elektroniczne zamówienia publiczne, które można dodać do 
zamówień publicznych.  

Jednakże promocja powyższych elementów z perspektywy nadchodzącego okresu 
sprawozdawczego programów potrzebować będzie zatwierdzenia i wsparcia na szczeblu 
europejskim, czyli ze strony Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również 
na szczeblu krajowym. W tym celu istotne będzie informowanie i angażowanie krajowych 
instytucji ds. zamówień publicznych, mające na celu zyskanie szerszej publiczności wśród 
instytucji zarządzających programami. Bez takich skoordynowanych inicjatyw na szczeblu 
europejskim i krajowym instytucje zarządzające programami będą miały skłonność do 
przywiązywania niewielkiej wagi do kryteriów przyznawania zamówień innych niż najniższa 
cena lub do nieprzywiązywania jej w ogóle. 

 


