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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Organy publiczne zawierają umowy w celu zapewnienia możliwości wykonania
robót i świadczenia usług. Zamówienia te, na które przypadają obroty handlowe
w wysokości 2448 mld EUR, dowodzą, że udzielanie zamówień publicznych na
szczeblu europejskim jest ważnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy,
tworzenie miejsc pracy i innowacje. Pakiet dotyczący zamówień publicznych,
przyjęty w 2014 r. przez Parlament i Radę, powiększa roczny PKB Unii
Europejskiej o 2,88 mld EUR. Co więcej, dzięki dyrektywom UE dotyczącym
zamówień publicznych całkowita wartość zamówień wzrosła z niecałych 200 do
ok. 525 mld EUR.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 26, 34, art. 53 ust. 1, art. 56, 57, 62 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

CELE

Zamówienia publiczne odgrywają znaczącą rolę w gospodarkach państw
członkowskich, a ich wartość szacuje się na ponad 16% PKB Unii. Przed wdrożeniem
prawodawstwa wspólnotowego tylko 2% zamówień publicznych było udzielanych
przedsiębiorstwom spoza danego kraju. Zamówienia odgrywają kluczową rolę
w niektórych branżach (takich jak budownictwo i roboty publiczne, energetyka,
telekomunikacja oraz przemysł ciężki) i tradycyjnie opierają się na przepisach
ustawowych i administracyjnych charakteryzujących się preferencją dla dostawców
krajowych. Ów brak otwartej i skutecznej konkurencji był jedną z przeszkód
w urzeczywistnianiu jednolitego rynku, która przyczyniała się do podwyższania kosztów
ponoszonych przez organy zamawiające i utrudniała konkurencyjność w niektórych
kluczowych sektorach przemysłu.
Stosowanie w odniesieniu do zamówień publicznych zasad rynku wewnętrznego
gwarantuje efektywniejszy podział zasobów gospodarczych i bardziej racjonalne
wykorzystanie funduszy publicznych, gdyż organy publiczne otrzymują produkty
i usługi o najwyższej możliwej jakości po najkorzystniejszej cenie w wyniku większej
konkurencji. Promowanie przedsiębiorstw o najlepszych wynikach na europejskim
rynku pobudza konkurencyjność wśród europejskich przedsiębiorstw oraz wzmacnia
poszanowanie zasad przejrzystości, równego traktowania i wydajności, dzięki czemu
zmniejsza ryzyko występowania oszustw i korupcji.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

OSIĄGNIĘCIA

Wspólnota przyjęła przepisy mające na celu koordynację przepisów krajowych,
umożliwiające nakładanie obowiązków związanych z publikacją zaproszeń do
składania ofert i z obiektywnymi kryteriami kontroli przetargów. W latach 60.
przyjęto kilka aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, ale później
Wspólnota postanowiła uprościć i skoordynować przepisy w tej dziedzinie i przyjęła
cztery dyrektywy (92/50/EWG, 93/36/EWG, 93/37/EWG i 93/38/EWG). Z myślą
o uproszczeniu i zapewnieniu większej jasności trzy z wymienionych dyrektyw
połączono w dyrektywę 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywę 2004/17/
WE koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Kilka lat później w dyrektywie
2009/81/WE wprowadzono szczegółowe zasady udzielania zamówień publicznych
w dziedzinie obronności, których celem było ułatwienie dostępu do rynków obrony
innych państw członkowskich.

REFORMA

W 2014 r. Parlament i Rada przyjęły nowy pakiet dotyczący zamówień publicznych,
który obejmuje dyrektywę 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych (uchylającą
dyrektywę 2004/18/WE) oraz dyrektywę 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych (uchylającą dyrektywę 2004/17/WE). Uzupełnieniem pakietu
dotyczącego zamówień publicznych była nowa dyrektywa w sprawie udzielania
koncesji (dyrektywa 2014/23/UE), w której określono ramy prawne dla udzielania
koncesji[1], a jednocześnie zadbano o to, aby wykonawcy w UE mieli faktyczny
i niedyskryminacyjny dostęp do rynku UE, oraz zagwarantowano większą pewność
w odniesieniu do obowiązującego prawa.
Zewnętrzny aspekt zamówień publicznych uwzględniono również we wniosku Komisji
dotyczącym rozporządzenia z 2012 r. ustanawiającego zasady dostępu towarów i usług
z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz
procedury wspierające negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do
rynków zamówień publicznych państw trzecich. Impas w negocjacjach doprowadził
do przedstawienia przez Komisję nowego wniosku w 2016 r. Formalna procedura
przyjęcia została zakończona przez współprawodawców w czerwcu 2022 r., a akt
końcowy podpisano 23 czerwca 2022 r.
W kwietniu 2012 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz e-zamówień, aby osiągnąć
pełny zakres e-zamówień do połowy 2016 r. W dniu 16 kwietnia 2014 r. Parlament
i Rada przyjęły dyrektywę 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego
w zamówieniach publicznych.

[1]Koncesje są umowami o charakterze odpłatnym, poprzez które co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający powierza wykonanie robót budowlanych, lub świadczenie usług i zarządzanie nimi, co najmniej jednemu
wykonawcy. Wykonawcy, którym przyznano koncesję, nabywają wyłączne prawo do eksploatacji obiektów budowlanych lub
usług będących przedmiotem umowy lub do korzystania z tego prawa wraz z płatnością.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0017&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0017&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0124/COM_COM(2012)0124_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM:2012:0179:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0055


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

W dniu 3 października 2017 r. Komisja opublikowała dwa komunikaty:
„Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy” (COM(2017)0572) i „Wspieranie
inwestycji poprzez dobrowolny mechanizm oceny ex ante aspektów dotyczących
procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów
infrastrukturalnych” (COM(2017)0573). Z myślą o dalszym usprawnieniu procedur
udzielania zamówień publicznych na szczeblu europejskim w ramach pakietu
dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych Komisja opublikowała również
zalecenie w sprawie profesjonalizacji zamówień publicznych i budowania struktur na
potrzeby profesjonalizacji zamówień publicznych.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Każda procedura musi być zgodna z zasadami prawa UE, a w szczególności
ze swobodnym przepływem towarów, swobodą przedsiębiorczości i swobodą
świadczenia usług, jak również zasadami, które z nich wynikają, takimi jak zasada
równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności
i przejrzystości. Konieczne jest również poszanowanie konkurencji, poufności
i efektywności.
A. Typy procedur
Zaproszenia do składania ofert muszą odpowiadać różnym rodzajom procedur
stosowanych na podstawie systemu progowego. Dyrektywy określają również metody
obliczania szacunkowej wartości każdego zamówienia publicznego[2] oraz wskazówki
dotyczące stosowania procedur. W „procedurze otwartej” ofertę może złożyć każdy
zainteresowany podmiot gospodarczy. W „procedurze ograniczonej” oferty mogą
składać tylko zaproszeni kandydaci. W „procedurze konkurencyjnej z negocjacjami”
o udział może ubiegać się każdy podmiot gospodarczy, ale tylko kandydaci zaproszeni
na podstawie oceny dostarczonych informacji mogą przedłożyć ofertę wstępną.
W postępowaniu w trybie „dialogu konkurencyjnego” o udział może ubiegać się każdy
podmiot gospodarczy, ale w dialogu uczestniczą wyłącznie zaproszeni kandydaci. Ma
ono zastosowanie, gdy organy zamawiające[3] nie są w stanie określić, w jaki sposób
zaspokoić swoje potrzeby wynikające z zamówienia albo dokonać oceny rozwiązania,
jakie rynek może zaoferować. Zamówienie jest udzielane wyłącznie na podstawie
kryterium dotyczącego najlepszego stosunku jakości do ceny. Nową procedurę
– „partnerstwo innowacyjne” – stworzono na potrzeby sytuacji, kiedy konieczne
jest zastosowanie innowacyjnego rozwiązania, które nie jest jeszcze dostępne na
rynku. Organ zamawiający postanawia utworzyć partnerstwo innowacyjne z jednym
lub kilkoma partnerami, którzy niezależnie prowadzą działania w zakresie badań
i rozwoju, aby wynegocjować nowe, innowacyjne rozwiązanie podczas postępowania
o udzielenie zamówienia. Wreszcie w określonych przypadkach i okolicznościach
organy zamawiające mogą udzielić zamówienia na podstawie procedury negocjacyjnej
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

[2]„Zamówienia publiczne” oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane między co najmniej jedną instytucją
zamawiającą a co najmniej jednym wykonawcą. Przedmiotem tych umów jest wykonanie robót budowlanych, dostawa
produktów lub świadczenie usług.
[3]„Instytucje zamawiające” oznaczają organy państwowe, regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego albo
stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden z tych organów lub jeden z podmiotów prawa publicznego.
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B. Kryteria udzielania zamówień
Organy zamawiające muszą udzielać zamówień publicznych w oparciu o ofertę
najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym. Podczas reformy przepisów
dotyczących zamówień publicznych wprowadzono nowe kryterium udzielania
zamówienia na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, którego celem jest
zapewnienie najlepszej jakości za daną cenę (a nie najniższej ceny), tj. uwzględnienie
jakości, jak również ceny lub kosztów cyklu życia, w odniesieniu do robót budowlanych,
danego towaru lub usługi. W ramach tego kryterium większy nacisk kładzie się na
jakość, względy środowiskowe i społeczne, jak również na innowacyjność.
C. Zasady dotyczące publikacji ogłoszenia i przejrzystości
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia konieczne jest zapewnienie
niezbędnej przejrzystości na każdym etapie. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki
publikowaniu najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia
oraz dzięki publikowaniu informacji dotyczących kandydatów i oferentów, jak również
dostarczeniu wystarczającej dokumentacji na temat wszystkich etapów postępowania.
D. Środki odwoławcze
Aby umożliwić podjęcie działań w przypadku złamania przepisów dotyczących
zamówień publicznych przez instytucje zamawiające, w dyrektywie w sprawie
procedur odwoławczych (dyrektywa 2007/66/WE) określono skuteczny system
odwołań obejmujący zarówno dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych,
jak i dyrektywy w sprawie udzielania koncesji oraz wprowadzono dwa istotne elementy,
w tym okres zawieszenia. Po podjęciu decyzji o udzieleniu zamówienia okres
zawieszenia umożliwia oferentom zbadanie decyzji i podjęcie decyzji o wszczęciu
procedury przeglądu. Podczas takiego co najmniej dziesięciodniowego okresu organy
zamawiające nie mogą podpisać umowy.
E. Inne aspekty zamówień publicznych
W nowych przepisach promuje się zielone zamówienia publiczne na podstawie
podejścia opartego na kosztach cyklu życia i możliwości zastosowania szczegółowego
oznakowania lub oznakowania ekologicznego. Istotne znaczenie mają również aspekty
społeczne wraz ze szczegółowymi przepisami zawartymi w dyrektywach dotyczącymi
włączenia społecznego, kryteriów społecznych, podwykonawstwa oraz uproszczonego
systemu zamówień publicznych na usługi. Zmniejszenie formalności administracyjnych
i lepsza dostępność zamówień publicznych dla MŚP mają również kluczowe
znaczenie. W nowych przepisach wprowadzono jednolity europejski dokument
zamówienia i przewidziano korzystanie z oświadczeń własnych. Dostęp MŚP do
zamówień publicznych zostanie ułatwiony, szczególnie dzięki możliwości dzielenia
zamówień na części oraz ograniczenia wymogów dotyczących obrotu rocznego.
W nowych dyrektywach przewidziano wymóg stopniowego wprowadzania obowiązku
korzystania z e-zamówień i określono szczegółowe przepisy dotyczące technik
i instrumentów w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych,
takich jak umowy ramowe, dynamiczne systemy zakupów, aukcje elektroniczne itp.
W dyrektywach uwzględniono orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
dotyczące stosunków wewnętrznych, które umożliwia organom zamawiającym,
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w określonych warunkach, udzielenie zamówienia przedsiębiorstwu bez stosowania
postępowania o udzielenie zamówienia. W nowych przepisach wzmocniono
obowiązujące prawo dotyczące konfliktu interesów, faworyzowania i korupcji.
W dniu 11 marca 2020 r. Komisja opublikowała dokument roboczy w sprawie kryteriów
mających zastosowanie do zielonych zamówień publicznych UE dla centrów danych,
serwerowni i usług w chmurze w trosce o to, aby sprzęt i usługi centrów danych były
zamawiane w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z unijnymi celami w zakresie
energii, zmiany klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami.
W związku z pandemią COVID-19 Komisja przedstawiła wniosek dotyczący
rozporządzenia w sprawie ustanowienia programu działań Unii w dziedzinie zdrowia
(EU4Health, COM(2020)0405), w którym przewiduje się większą liczbę zamówień
publicznych w takich dziedzinach jak leki, szczepionki, nowe metody leczenia i dane.
Akt końcowy został podpisany przez przewodniczących współprawodawców 24 marca
2021 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26 marca 2021 r.
Rozporządzenie (UE) 2021/522 weszło w życie w dniu następującym po publikacji w
Dzienniku Urzędowym i obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.Komisja
opublikowała również nowe wytyczne dla nabywców publicznych, aby pomóc organom
publicznym w korzystaniu z unijnych ram zamówień publicznych w celu zapewnienia
szybkiego zakupu niezbędnego sprzętu, a także ogłosiła pięć wspólnych zamówień
na środki ochrony indywidualnej z państwami członkowskimi. W dniu 27 maja 2020 r.
Komisja wydała komunikat w sprawie planu odbudowy po pandemii COVID-19
(COM(2020)0456) i podkreśliła potrzebę cyfryzacji zamówień publicznych poprzez
opracowanie krajowych systemów i platform e-zamówień.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Przed przyjęciem pakietu dotyczącego zamówień publicznych w dniu 15 stycznia
2014 r. Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji, w tym rezolucję z dnia
18 maja 2010 r. w sprawie zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych,
rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie równego dostępu do rynków sektora
publicznego w UE i państwach trzecich oraz rezolucję z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie modernizacji zamówień publicznych. W rezolucjach tych Parlament wezwał
do wprowadzenia środków upraszczających i większej pewności prawa, a także do
uwzględnienia wartości i trwałości przy udzielaniu zamówień.
W ramach działań na rzecz dalszego usprawniania zamówień publicznych na
szczeblu europejskim 4 października 2018 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie
pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych, w której zaapelował
o większe wykorzystanie technologii cyfrowych w postępowaniach o udzielanie
zamówień publicznych w Unii, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz
przedsiębiorstw społecznych, lepszy dostęp dostawców z UE do rynków zamówień
publicznych w państwach trzecich i profesjonalizację zamawiających[4]. W listopadzie

[4]Przedmiotowe badania: Bovis, C., Contribution to Growth:European Public Procurement – Delivering improved rights for
European citizens and businesses [Wkład na rzecz wzrostu. Zamówienia publiczne na szczeblu europejskim. Zapewnianie
lepszych praw obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie], publikacja dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski,
Luksemburg, 2019.
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2020 r. w badaniu dotyczącym przeszkód prawnych w przepisach dotyczących
jednolitego rynku[5] stwierdzono, że różnice w profesjonalizmie zamówień publicznych
w państwach członkowskich są istotną przyczyną nierównego dostępu do zamówień
publicznych.
Na podstawie badań oszacowano, że niedawna działalność legislacyjna Parlamentu
może wygenerować nawet 2,88 mld EUR rocznie. Jednocześnie dzięki dyrektywom UE
dotyczącym zamówień publicznych całkowita wartość zamówień wzrosła z niecałych
200 do ok. 525 mld EUR[6].
W kwietniu 2020 r. opublikowano briefing pt. „Unijne ramy zamówień publicznych”[7],
w których przeanalizowano, w jaki sposób unijne ramy zamówień publicznych
przyczyniają się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i strategii na rzecz
gospodarki o obiegu zamkniętym. O opracowanie naukowe wystąpiła Komisja Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z myślą o sprawozdaniu z własnej inicjatywy
pt. „W kierunku bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw
i konsumentów”, przyjętym przez Parlament 25 listopada 2020 r.
W dniu 22 lutego 2021 r. komisji IMCO przedstawiono kompleksową analizę[8]

pokazującą wpływ pandemii COVID-19 na rynek wewnętrzny. Analiza zawiera
zalecenia polityczne dotyczące sposobu postępowania z przyszłymi kryzysami, takie
jak zapewnienie środków finansowych na opracowanie i zamawianie przyszłych
szczepionek oraz dalsza koordynacja przepisów na szczeblu UE. Z analizy wynika,
że państwa członkowskie szybko dostrzegły potrzebę koordynacji i solidarności przy
zamawianiu sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej w świetle powagi
kryzysu:
1 grudnia 2021 r. komisja IMCO zorganizowała we współpracy z Komisją Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
wysłuchanie publiczne na temat zrównoważonych zamówień publicznych. Celem
wysłuchania było określenie, w jaki sposób pełne wykorzystanie potencjału zamówień
publicznych może pomóc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Podczas
wysłuchania eksperci reprezentujący różne europejskie uniwersytety, organizacje
biznesowe, ministerstwa państw członkowskich i organizacje pozarządowe omówili,
w jaki sposób lepiej ukierunkować zielone zamówienia publiczne, jak zwiększyć ich
wykorzystanie przez podmioty odpowiedzialne społecznie, jak ułatwić im dostęp do
nich oraz jak poprawić rozpowszechnianie informacji i podnieść poziom wiedzy na
temat zrównoważonych zamówień publicznych.

[5]Dahlberg, E. i in., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, [Przeszkody prawne w państwach członkowskich
dla przepisów jednolitego rynku], publikacja dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament
Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[6]Przedmiotowe badania: Becker, J. i in., Contribution to Growth:European Public Procurement – Delivering Economic Benefits
for Citizens and Businesses [Wkład na rzecz wzrostu. Zamówienia publiczne na szczeblu europejskim. Zapewnianie lepszych
praw obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie], publikacja dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,
Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2019.
[7]Núñez Ferrer, J., The EU’s Public Procurement Framework [Ramy UE w zakresie zamówień publicznych], publikacja dla
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i
Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[8]Marcus, J. S. i in., The impact of COVID-19 on the Internal Market [Wpływ COVID-19 na rynek wewnętrzny], publikacja
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej
i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/public-hearing-on-sustainable-public-pro/product-details/20211126CAN64366
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W dniu 9 czerwca 2022 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wniosku
Komisji dotyczącego Instrumentu Zamówień Międzynarodowych (IZM). Negocjacje
między współprawodawcami zakończyły się w czerwcu 2022 r., a akt końcowy
podpisano 23 czerwca 2022 r. Celem IZM jest zachęcanie do otwierania światowych
rynków zamówień publicznych. W maju 2022 r. opublikowano badanie[9] zlecone
przez komisję IMCO i zatytułowane „Jednolity rynek cyfrowy a cyfryzacja sektora
publicznego – GovTech i inne innowacje w zamówieniach publicznych”. W badaniu
przeanalizowano możliwości stworzenia unijnej platformy GovTech mającej na celu
wsparcie modernizacji sektora publicznego.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[9]Hoekstra, M. i in., „The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector” [Jednolity rynek cyfrowy a cyfryzacja
sektora publicznego], publikacja dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny
ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2022.
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