
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień Publicznych 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

14 czerwca 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

W dniu 14 czerwca 2022 roku w godzinach 08:30 – 12:30 odbyło się spotkanie Grupy 

Roboczej ds. Zielonych Zamówień Publicznych w formie on-line za pomocą systemu 

MS Teams. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, regionalnych 

dyrekcji ochrony środowiska i urzędów marszałkowskich. 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Grupy Roboczej od przywitania uczestników 

oraz przedstawienia agendy.  

 

Następnie omówiono sprawy bieżące, w szczególności dotyczące wyjazdu 

studyjnego oraz otrzymanych od członków Grupy Roboczej materiałów oraz 

wykonanego na ich podstawie zestawienia.  

 

W kolejnej części spotkania przewodniczący zaprosił uczestników do przedstawienia 

dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu aspektów rozwiązań środowiskowych, 

stosowanych w jednostkach w ramach realizacji zielonych zamówień publicznych. 

Zaznaczono, że w drugiej części spotkania omówione zostaną problemy z tym 

związane oraz możliwe kierunki rozwoju. 

 



    
 

 
 

Omawianie zagadnienia rozpoczęli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (RDOŚ) w Łodzi. Na początku przybliżono doświadczenia w zakresie 

realizacji zielonych zamówień publicznych oraz aspektów środowiskowych, 

stosowanych dotychczas w praktyce przy wyłanianiu wykonawców usług, związanych 

z ochroną czynną (przy tzw. koszeniach). Organ wprowadził w postępowaniu 

kryterium „koszenie powierzchni przy użyciu narzędzi ręcznych (bez wykorzystania 

narzędzi spalinowych)” w celu ograniczenia emisji CO2 oraz towarzyszącego hałasu. 

Następnie omówiono problemy praktyczne. Pierwszym problemem, z którym spotkali 

się organizatorzy postępowania było oszacowanie wartości zamówienia. Drugim 

problemem był brak technicznych możliwości ciągłej kontroli sposobu realizacji 

usługi. Prelegenci poinformowali, że problemy z oceną zgodności realizacji usługi ze 

złożoną ofertą spowodowały wycofanie się ze stosowania tego rodzaju aspektu 

środowiskowego w kolejnych postępowaniach. W tym miejscu podjęto dyskusję 

dotyczącą sposobu szacowania wartości zamówienia, w ramach której stwierdzono, 

że możliwe jest uwzględnienie różnicy w cenie realizacji usługi, związanej ze 

sposobem jej realizacji, nie tylko poprzez samą wartość usługi, ale również np. 

poprzez określenie procentowego wskaźnika zależnego od zadeklarowanego 

sposobu realizacji usługi. W konkluzji podkreślono, że do każdego przypadku należy 

podchodzić indywidualnie. Zauważono, że najlepszym sposobem na rozwiązanie 

omawianego problemu byłoby określenie różnych wartości w zależności od 

uwzględnionych w ofercie aspektów środowiskowych, jednak na chwilę obecną takie 

rozwiązanie nie jest prawnie dopuszczalne. Następnie, na przykładzie 

dotychczasowych doświadczeń, omówiono weryfikację prawidłowego wykonania 

usługi w kontekście kar umownych oraz możliwości stwierdzenia i udokumentowania 

zaistniałych nieścisłości. Na koniec przedstawiciele RDOŚ z Łodzi zaprezentowali 

przykład przygotowania dokumentacji przetargowej na potrzeby wykonania 

dokumentacji technicznej monitoringu dla wybranych kryteriów środowiskowych (druk 

dwustronny oraz zastosowanie papieru ekologicznego). Zwrócono uwagę na 

problemy identyfikacji i potwierdzenia ekologicznego pochodzenia produktu. 



    
 

 
 

Prelegenci poinformowali, że omawiane problemy spowodowały wycofanie się ze 

stosowania tego rodzaju aspektu środowiskowego w kolejnych postępowaniach. 

W dyskusji zadano pytanie dotyczące problemów umieszczenia zapisów 

równoważności w etykiecie. W odpowiedzi stwierdzono, że wykorzystano wzorce 

opracowane na jednym ze spotkań Grupy Roboczej, zwrócono jednak uwagę na 

trudności w rzetelnym opisaniu równoważności.  

 

W tym miejscu przewodniczący Grupy dokonał podsumowania, w tym podjęty został 

temat weryfikacji i kontroli realizacji usług w ramach prowadzonych postępowań. 

Zauważono, że ze względu na specyfikę realizowanych przedsięwzięć, kontrole 

realizacji usługi w terenie odbywają się najczęściej po wcześniejszym uprzedzeniu 

wykonawcy o terminie jej przeprowadzenia. Podejmowane jednak są starania dążące 

do maksymalnego skrócenia terminu przekazywania informacji o planowanej kontroli.  

  

Następnie przewodniczący Grupy przekazał głos przedstawicielom Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prelegenci rozpoczęli swoje 

wystąpienie od zwrócenia uwagi, że jednym z podstawowych rodzajów zamówień 

publicznych realizowanych w urzędzie, ściśle związanym ze specyfiką pracy 

jednostki, są zamówienia na organizację spotkań i konferencji. Tego rodzaju 

zamówienia dają szerokie pole do stosowania uwarunkowań środowiskowych. Urząd 

podejmuje starania, aby używać formuły zielonych zamówień publicznych zarówno 

w opisie przedmiotu zamówienia jak również w kryteriach oceny ofert, podejmując 

starania osiągnięcia jak najwyższego poziomu ekologiczności w realizacji 

zamawianych usług. Podkreślono możliwość wpływu kosztu środowiskowego na 

koszt realizacji usługi oraz jego ekonomiczność finansową dla jednostki finansów 

publicznych. Podstawowym zachowaniem proekologicznym w ramach postępowań 

przetargowych realizowanych przez urząd jest rezygnacja z plastikowych opakowań, 

nacisk na stosowanie jak największych opakowań zbiorczych oraz promowanie 

certyfikowanych produktów sezonowych i regionalnych. W dyskusji zwrócono uwagę 



    
 

 
 

m.in. na problem jednorazowych naczyń. Wśród podawanych przykładów omówiono 

przypadek zamówienia, w którym jednym z elementów były serwetki, pochodzące 

w 100% z recyklingu. W danym przypadku weryfikacji spełnienia warunku dokonano 

na podstawie oświadczenia wykonawcy i oznaczeń na opakowaniach zbiorczych. 

Przedstawiciele urzędu wskazali, że w realizacji tego rodzaju postępowań pomocny 

może okazać się dialog z wykonawcą, którego celem jest uświadomienie wagi 

zapisów dotyczących uwarunkowań środowiskowych oraz wyraźne podkreślanie, że 

postępowanie należy do kategorii zamówień zielonych, a zamówiona usługa należy 

do kategorii usług proekologicznych. Zwrócono uwagę na możliwość inspirowania 

wykonawców do wprowadzania własnych proekologicznych standardów realizacji 

usług. Podkreślono uniwersalność i wszechstronność proekologicznych zachowań 

w kontekście m.in. pracy biurowej i ograniczenia liczy  wydruków na rzecz 

posługiwania się elektronicznymi wersjami dokumentów. Dalej poruszono kwestie 

dotyczące m.in.: etapu postępowania na którym prowadzone są rozmowy 

z wykonawcą, pośredniego stosowania aspektów środowiskowych czy problemów 

wynikających z określeniem wielkości zamówienia przy stosowaniu opakowań 

zbiorczych. 

 

Na tym zakończono pierwszą część spotkania i przystąpiono do dyskusji. 

W kontekście podjętych rozważań, dotyczących przyczyn rezygnacji w niektórych 

przypadkach z wykorzystania zapisów dotyczących uwarunkowań środowiskowych w 

prowadzonych postępowaniach, wymieniono m.in. brak kompleksowych opracowań 

na przedmiotowy temat oraz brak gotowych, praktycznych rozwiązań do 

wykorzystania. Zgłoszono potrzebę przygotowania wzorców dla podstawowych 

rodzajów usług zlecanych w postępowaniach przygotowywanych przez członków 

Grupy Roboczej i ich jednostki. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego zaproponowali skorzystanie z materiałów i doświadczeń 

urzędu, który bierze czynny udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym 

rozwoju zielonych zamówień.  



    
 

 
 

W trakcie dyskusji przewodniczący Grupy zaproponował aby w ramach działalności 

grupy zlecić przygotowanie opracowania przedstawiającego praktyczne aspekty 

i wzorce uwzględniania uwarunkowań środowiskowych przy realizacji zielonych 

zamówień publicznych. Następnie poruszono temat nowego opracowania 

dotyczącego etykiet ekologicznych znajdującego się na stronie Urzędu Zamówień 

Publicznych. Zwrócono uwagę na wiele etykiet z zakresu opakowań czy gospodarki 

leśnej. Zaznaczono, że w omawianym opracowaniu widoczny jest brak praktycznego 

podejścia do przedstawianych zagadnień. Przewodniczący Grupy Roboczej wystąpił 

z prośbą do uczestników spotkania o przesłanie drogą elektroniczną list etykiet dla 

wskazanych przedmiotów zamówienia, które należałoby zgłosić do praktycznego 

opracowania w zlecanej ekspertyzie. Zaznaczono, że ekspertyza powinna umożliwić 

weryfikację wzorców etykiet w świetle art. 104 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo Zamówień Publicznych. Uczestnicy spotkania wyrazili poparcie dla danej 

inicjatywy oraz zauważyli, że ekspertyza powinna zwrócić szczególną uwagę na 

pojęcie równoważności i ekwiwalentności oraz praktycznej strony jej stosowania, 

w kontekście m.in. certyfikatu Energy Star. Nawiązano do wagi jaką niosą za sobą 

w tym zakresie działania po stronie rynku, w tym popularyzacja wśród potencjalnych 

klientów aspektów proekologicznych, zachęcania do certyfikacji własnych produktów 

czy wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Podkreślono konieczność 

budowania świadomości i potencjału wśród usługodawców. 

 

Przewodniczący Grupy Roboczej poprosił uczestników spotkania o zgłaszanie chęci 

pomocy w realizacji zamówienia na przygotowanie ekspertyzy oraz przesłania 

informacji dotyczących rodzajów zamówień, które należałoby w niej uwzględnić. 

 

Kolejne omawiane na spotkaniu zagadnienie dotyczyło rachunku kosztów cyklu życia 

oraz braku doświadczeń w tym zakresie wśród uczestników spotkania. 

Zaproponowano zorganizowanie warsztatów na dany temat, w tym kontekście 

wspomniano również o repozytorium rachunku kosztów cyklu życia opracowanym na 



    
 

 
 

zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). W ramach współpracy z UZP 

zaproponowano organizację spotkania na ww. temat, co spotkało się z poparciem ze 

strony uczestników spotkania. Dalej przybliżono temat dostępnych on-line 

kalkulatorów, które pozwalają w sposób szczegółowy ocenić koszty cyklu życia 

w nawiązaniu do kryteriów kosztów opartych na LCC. Na koniec podkreślono, że 

głównym celem działania Grupy Roboczej jest upowszechnienie zielonych zamówień 

publicznych oraz nawiązano do następnego planowanego spotkania, które odbędzie 

się w formie warsztatowej. 

 

W tym miejscu przewodniczący Grupy Roboczej podsumował przebieg spotkania 

oraz  podziękował uczestnikom za udział. 

 

 Protokół sporządzono 22.06.2022 r. 


