
    

 
 

Protokół 
ze spotkania inauguracyjnego Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień Publicznych 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

13 maja 2021 r. 
w formie on – line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 
1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

  W dniu 13 maja 2021 roku miało miejsce inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej 
ds. Zielonych Zamówień Publicznych. Odbyło się ono w formie on-line za pomocą 
systemu telekonferencji MS Teams. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, 
urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska jak również zaproszeni 
eksperci. 

2. Przedmiot spotkania  
  Głównym celem spotkania było określenie zasad funkcjonowania grupy roboczej 
oraz wyznaczenie harmonogramu prac na najbliższy rok. Spotkanie rozpoczęło się 
od powitania uczestników oraz przedstawienia podstawowych informacji 
organizacyjnych. Następnie głos przejęła Pani Anna Walczak- która zaprezentowała 
najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania krajowej sieci organów 
środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju” m.in. jej priorytetowe cele, zadania Grup Roboczych oraz 
efekty ich prac.  
 Kolejnym etapem było przedstawienie się uczestników spotkania i zaprezentowanie 
w jakim zakresie zajmują się kwestiami zamówień publicznych w ramach realizacji 
obowiązków służbowych w swoich Instytucjach. Pozwoliło to uzyskać informacje na 
temat dotychczasowej wiedzy i doświadczeń członków nowej grupy roboczej w 
zakresie realizacji zamówień publicznych jak również ich oczekiwań co do zakresu 
prac grupy. 
  Następnie głos zabrał Pan Michał Rakowski, Dyrektor Departamentu Realizacji 
Projektów Środowiskowych GDOŚ, nowy przewodniczący Grupy Roboczej ds. 
Zielonych Zamówień Publicznych. Ta część spotkania skupiła się na ustaleniu 
głównych zakresów tematycznych, na których skupią się działania grupy. Między 
innymi, omawiane będą takie tematy jak:  

• zielone zamówienia publiczne a wzrost kosztów w dokonywaniu wydatków 
publicznych,  

• zielone kryteria oceny ofert,  

• wykorzystanie rozwiązań proekologicznych w prostych zamówieniach 
publicznych.  

• analiza nowej ustawy PZP pod kątem możliwości promowania rozwiązań 
środowiskowych,  

• ocena efektywności kosztowej związanej z wymogami proekologicznymi w 
świetle ustawy o finansach publicznych,  



    

 
 

• kryteria oceny wpływające na poprawę stanu środowiska,  

• fazy cyklu życia produktu w kontekście ooś,  

• podkreślenie roli pracowników merytorycznych w tworzeniu opisów 
przedmiotów zielonych zamówień,  

• uwzględnienie aspektów środowiskowych w regulaminach zamówień 
publicznych.  

Dodatkowo zaproponowano przybliżenie Grupie zasad funkcjonowania  
certyfikacji EMAS, z którą związana będzie wizyta studyjna do fabryki firmy 
EGGER w Biskupcu. Firma wyposażona jest w najlepsze dostępne techniki (Best 
Available Techniques, BAT), co oznacza, że korzysta z najbardziej efektywnych i 
zaawansowanych maszyn, instalacji, rozwiązań technologicznych w trosce o 
środowisko. 
Uznano również, że istotnym będzie zwrócenie się do Urzędu Zamówień 
Publicznych w sprawie przekazania dostępnych materiałów przydatnych do  pracy 
w zakresie zzp. Grupa Robocza planuje również zorganizować warsztaty, które 
będą miały na celu podsumowanie teoretycznych i formalnych możliwości 
korzystania z zielonych zamówień publicznych w trakcie realizacji postępowań 
przetargowych oraz wypracować gotowe rozwiązania do stosowania aspektów 
środowiskowych tzw. Zielone Karty.  

  Po omówieniu zakresu działania Grupy Roboczej wybrano jej zarząd:  

• P. Michał Rakowski –Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Przewodniczący 
Grupy  

• P. Izabela Znamirowska - RDOŚ Kraków - Zastępca Przewodniczącego 

• P. Piotr Rychłowski – UM woj. Zachodniopomorskiego – Zastępca 
Przewodniczącego    

 
Na zakończenie pogratulowano nowemu zarządowi oraz członkom grupy uzyskania 
statusu eksperckiej Grupy Roboczej ds. zielonych Zamówień Publicznych jako 10 grupy 
funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. 
 

 
MICHAŁ RAKOWSKI 
Przewodniczący Grupy 
/–   podpisany cyfrowo/ 
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