
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień Publicznych 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

27- 30 września 2022 r. 

w formie wizyty studyjnej w Warszawie 

  

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień Publicznych odbyło się w dniach 

27 - 30 września 2022 r. w formie wizyty studyjnej w Warszawie. W spotkaniu udział 

wzięli przedstawiciele m.in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Urzędów Marszałkowskich, jak również zaproszeni prelegenci. 

 

2. Przedmiot spotkania  

Celem wizyty studyjnej Grupy Roboczej było m. in. spotkanie merytoryczne 

z przedstawicielami Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), warsztaty 

dotyczące wykorzystania narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia dla zielonych 

zamówień publicznych na komputery i monitory oraz zapoznanie uczestników Grupy 

z wiodącym standardem dotyczącym systemów zarządzania środowiskowego ISO 

14001 przez przedstawiciela jednostki certyfikującej.  

 

W dniu 28 września br. spotkanie Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień 

Publicznych rozpoczął przewodniczący Grupy od przywitania wszystkich uczestników 

i zaproszonych gości. Następnie głos zabrał zastępca przewodniczącego Grupy, 

który przedstawił agendę oraz cel spotkania, czyli wypracowanie praktyk i rozwiązań 

w zakresie udzielania zielonych zamówień publicznych, które przyczynią się do 

ożywienia stosowania praktyk prośrodowiskowych w zamówieniach. Przedstawicielki 

PCBC dokonały krótkiej autoprezentacji oraz przedstawienia zakresu spotkania 



    
 

 
 

merytorycznego. Zaprezentowane treści dotyczyły m. in.: kompetencji PCBC, ram 

prawnych i wytycznych w zakresie norm środowiskowych, procesu certyfikacji 

wyrobów i usług pod kątem oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, certyfikacji 

systemowej w kontekście zamówień publicznych i aspektów ekologicznych. Na 

początku przedstawiono rys historyczny oraz genezę powstania firmy PCBC S. A. 

jako jednostki notyfikowanej, strukturę firmy na rynku polskim oraz zakres certyfikacji 

i specjalizację oddziałów terenowych. Zaprezentowano działalność certyfikacyjną 

oraz posiadane akredytacje m. in. w zakresie wyrobów i systemów oraz akredytacje 

laboratoryjne. Przybliżono kompetencje jako jednostki notyfikowanej na rynku 

międzynarodowym w zakresie wyrobów budowlanych, wyrobów medycznych 

i produktów nawozowych UE. Dalej omówiono kompetencje szczegółowe PCBC 

w zakresie znakowania ekologicznego EU Ecolabel, które jest dobrowolnym 

programem europejskim, ustanowionym aby zachęcić przemysł do wprowadzania na 

rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Przedstawiono 

charakterystykę EU Ecolabel jako etykiety ekologicznej typu pierwszego, która 

spełnia wymagania normy ISO 14024. Wymieniono cechy wyróżniające program EU 

Ecolabel, omówiono najważniejsze zasady jego działania oraz kompetencje 

organów, takich jak: The European Union Eco-Labelling Board (EUEB), Component 

Body Forum. W dalszej części prezentacji wymieniono główne grupy wyrobów 

i usług, które mieszczą się w zakresie certyfikacji EU Ecolabel. Zaprezentowano 

dane statystyczne dotyczące certyfikowanych wyrobów i usług w Polsce oraz 

przybliżono zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

66/2010 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie oznakowania ekologicznego oraz 

zwrócono uwagę, że podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria 

ekologiczne publikowane jako decyzje Komisji Europejskiej. Kryteria są weryfikowane 

co 3 - 5 lat aby odpowiadać aktualnym potrzebom rynku i konsumentom oraz 

nadążać za rozwojem technologicznym. Opisano proces weryfikacji kryteriów oraz 

wspomniano, że po decyzji Komisji wydawany jest przewodnik po kryterium, 

zawierający m. in. przykłady praktyczne oraz przydatne formularze. Zaprezentowano 



    
 

 
 

jednostki organizacyjne właściwe dla programu EU Ecolabel  ze szczególnym 

uwzględnieniem rynku polskiego. Następnie omówiono m. in.: proces certyfikacji, 

umowę obejmującą warunki używania znaku i jej wzór, obowiązek rejestracji w bazie 

EU Ecolabel Catalogue (ECAT) czyli internetowym katalogu elektronicznym 

oznakowania ekologicznego UE, proces nadzoru realizowany przez PCBC. 

Szczegółowo opisano korzyści środowiskowe zastosowania certyfikatu EU Ecolabel, 

w tym: zachęcanie firm do wdrażania innowacji prośrodowiskowych, wprowadzenie 

wyrobów o niższym śladzie środowiskowym, tworzenie wspólnych ram dla 

zrównoważonego rozwoju, ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na 

środowisko, korzyści biznesowe i rynkowe. Zwrócono uwagę na to, że program 

bazuje na cyklu życia wyrobów i usług (LCA) oraz skupiono się na przedstawieniu 

programu w kontekście zrównoważonego rozwoju. W kolejnej części omówiono 

program EU Ecolabel w kontekście zielonych zamówień publicznych. Przedstawiono 

przykłady specyfikacji zawierających kryteria środowiskowe oraz wskazano 

przewodniki dotyczące kryteriów środowiskowych opracowane przez Komisję 

Europejską. Dalsza część spotkania odbywała się w formie dyskusji 

z przedstawicielkami PCBC, w ramach której podnoszono kwestie: weryfikacji 

wielotorowej kryteriów środowiskowych, czasu uzyskania certyfikatu, aktualności 

opublikowanych w bazie ECAT danych, różnice procesu wygaśnięcia i cofnięcia 

certyfikatu, warunki realizacji kontroli i inspekcji przez PCBC. Stwierdzono, że 

Komisja Europejska po analizie braku zainteresowania oznakowaniem EU Ecolabel 

dla komputerów wygasiła kryteria dla komputerów i wprowadziła kryteria dla 

urządzeń przetwarzających obraz. Wyjaśniono procedurę odwoławczą od działań 

PCBC oraz przybliżono procedurę certyfikacji usługi na podstawie przykładowej firmy 

sprzątającej.  

 

W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali oraz wymieniali doświadczenia 

praktyczne w obszarze stosowania etykiet w zielonych zamówieniach publicznych. 

Rozważano możliwość zapisów prośrodowiskowych w pozacenowych kryteriach 



    
 

 
 

oceny oferty, przydatność opracowania wzorców dla stosowania etykiet na podstawie 

doświadczenia uczestników Grupy, wprowadzenia obowiązku stosowania zielonych 

zamówień publicznych w Polsce oraz jego wpływu na rynek. Przeanalizowano 

możliwości weryfikacji dokumentów wystawionych w języku obcym oraz 

wprowadzenia odpowiednich klauzul sankcyjnych w postanowieniach umowy 

o udzielenie zamówienia na tle zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na 

końcu omówiono doświadczenie w zakresie praktyki sprawdzania prawdziwości 

danych zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę. Przewodniczący 

Grupy dokonał podsumowania oraz przedstawił program na kolejny dzień wyjazdu 

studyjnego.  

 

W dniu 29 września br. spotkanie Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień 

Publicznych rozpoczął przewodniczący Grupy od przywitania wszystkich uczestników 

oraz przedstawienia  agendy spotkania. Następnie rozpoczęto warsztaty dotyczące 

wykorzystania kalkulatora do obliczania kosztów cyklu życia dla zielonych zamówień 

publicznych na komputery i monitory. Celem udostępnionego do praktycznej 

symulacji narzędzia jest zachęcenie i ułatwienie powszechnego stosowania rachunku 

kosztów cyklu życia przez instytucje publiczne w UE tak, aby organizacje mogły 

podejmować bardziej efektywne kosztowo decyzje w prowadzonych przez siebie 

postępowaniach przetargowych na komputery i monitory. W trakcie warsztatów na 

podstawie konkretnych danych wypełniono sekcję A. Do prawidłowego wypełnienia 

niezbędne jest przekazanie stosownych informacji za pośrednictwem Arkusza 

odpowiedzi oferenta. Stwierdzono, że kalkulator pozwala m. in. na rozważenie 

początkowych kosztów nabycia (zakupu i instalacji), kosztów użytkowania 

i utrzymania (zwłaszcza energii), kosztów środowiskowych czynników zewnętrznych. 

Kalkulator umożliwia ocenę zarówno zamówień na zakup, jak i leasing. Według 

wytycznych zużycie energii przez komputer lub monitor należy obliczyć na podstawie 

najnowszych specyfikacji Energy Star zgodnie z unijnymi kryteriami dotyczącymi 

zielonych zamówień publicznych. Ale istnieje możliwość wprowadzenia własnych 



    
 

 
 

wzorów w każdym trybie użytkowania. Narzędzie przedstawia również szacowane 

całkowite zużycie energii i emisji CO2 generowanej przez każdy produkt w okresie 

oceny. Uczestnicy spotkania omówili plusy i minusy oraz przydatność praktyczną 

kalkulatora dla zamawiającego. Stwierdzono, że narzędzie może być przydatne przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub w celu dokonania porównania ofert.  

 

Następnie rozpoczęto dyskusję na tle zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) dotyczących możliwości 

odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia lub umorzenia 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ze względu na 

przekroczenie przez wykonawcę maksymalnej kwoty ustalonej przez zamawiającego. 

W trakcie dyskusji nastąpiła wymiana pomysłów i opinii na powyższy temat 

w kontekście kosztorysowego a ryczałtowego postępowania o udzielenie zamówienia 

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na końcu 

przewodniczący Grupy dokonał podsumowania warsztatów, sfomułowano uwagi 

i propozycje dotyczące przydatności kalkulatora oraz poproszono uczestników Grupy 

przeprowadzić symulację na własnych danych (wariant ujednolicony oraz wariant 

rzeczywisty). Ustalono założenia dla wariantu symulacji ujednoliconej w celu 

zwiększenia porównywalności wyników. Wyniki takich symulacji zostaną 

przedstawione na następnym spotkaniu.  

 

W tym miejscu przewodniczący Grupy przedstawił kolejnego prelegenta oraz oddał 

głos przedstawicielowi jednostki certyfikującej. Na początku prezentacji 

zaprezentowano obszar działania firmy Bureau Veritas Certification oraz rys 

historyczny. Następnie zaprezentowano cel oraz założenia wprowadzenia normy ISO 

14001 w Polsce i na świecie, zasady funkcjonowania oraz obszary, których dotyczy 

certyfikat. Podkreślono, że certyfikacji w zakresie zarządzania środowiskowego 

podlega organizacja, a nie produkt. Przybliżono strukturę norm ISO oraz wymagania 



    
 

 
 

dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. W dalszej części omówiono cel 

i założenia certyfikatu, zaprezentowano treść przykładowych certyfikatów oraz 

opisano budowę normy. Przybliżono dane statystyczne dotyczące procesu 

certyfikacji na świecie w zakresie poszczególnych standardów, podano liczbę 

certyfikatów w Polsce na tle danych europejskich. Przeanalizowano i poddano pod 

dyskusję poziom certyfikacji w Polsce. Dalej wskazano liczbę certyfikatów w krajach 

z poza UE. Pokazano dynamikę procesu certyfikacji oraz omówiono specyfikę rynku 

polskiego. Prelegent szczegółowo wyjaśnił wdrożenie normy ISO 14001 z punktu 

widzenia firmy. Przybliżono praktykę audytu w Polsce. Następnie zaprezentowano 

proces certyfikacji oraz system organizacji prowadzących certyfikację pod nadzorem 

jednostek akredytujących w Polsce oraz na poziomie UE.  W trakcie wystąpienia 

prelegent przedstawił na co należy zwrócić uwagę przy weryfikacji certyfikatu oraz 

określił w jaki sposób można dokonać weryfikacji prawdziwości danych w nim 

zawartych. Na końcu omówiono różnice w zakresie normy ISO 14001 i normy ISO 

9001. W tym miejscu przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję z udziałem 

prelegenta, w trakcie której skupiono się m. in. na problematyce certyfikacji 

produktów petrochemicznych, specyfice certyfikacji procesu sprzedaży, wymiarze 

podmiotowym norm ISO 14001 i 9001.  

 

Na końcu spotkania przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję. Rozważano 

możliwość stosowania certyfikatu jako kryterium na tle orzecznictwa KIO oraz proces 

weryfikacji certyfikatów na tle doświadczenia państw europejskich. Stwierdzono, że 

należy wysłać zapytanie do UZP w sprawie możliwości żądania certyfikatu 

w kryteriach oceny ofert. Omówiono plany na kolejne spotkanie. Na końcu 

wymieniono doświadczenia w stosowaniu trybu podstawowego z możliwością 

negocjacji w zielonych zamówieniach publicznych, przybliżono przydatność jego 

stosowania do zamówień, przedmiotem których są np. szkolenia lub produkty 

innowacyjne. Stwierdzono przydatność zorganizowania szkolenia dla uczestników 

Grupy w zakresie stosowania ww. trybu. Następnie dokonano porównania trybu 



    
 

 
 

podstawowego z możliwością negocjacji i dialogu technicznego oraz warunki ich 

skutecznego prowadzenia.   

 

Przewodniczący Grupy podziękował uczestnikom oraz zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 10.10.2022 r. 


